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RESUMO	

 

A presente tese busca contribuir para o estudo das edificações com estrutura 
independente em concreto armado produzida em Salvador no período entre guerras 
(1919-1938). Trata sobre o material construtivo, sua história e aplicações na construção 
civil no mundo, no Brasil e, especialmente, em Salvador. Traça um panorama sobre o uso 
do concreto na capital baiana no período estudado, com base em informações levantadas 
em arquivos públicos e bibliotecas. Assinala as principais manifestações recorrentes nas 
quase duas décadas analisadas, demonstrando as contribuições da estrutura em concreto 
armado no projeto de arquitetura a partir da análise de edifícios representativos, 
observando como os elementos estruturais comportam-se em cada uma das 
manifestações arquitetônicas indicadas. Aponta disposições normativas do referido 
período e os aspectos do cobrimento, sobrecarga adotada e espessura mínima de lajes de 
concreto armado, em comparação com a normativa atual. Analisa, sob estes aspectos, 
cálculos de edifícios encontrados nas documentações para obtenção de licença de 
construir submetidas à aprovação da Diretoria de Obras da Intendência Municipal, além 
de atestar a elaboração de projetos de edifícios com estrutura em concreto armado e 
indicar as suas principais contribuições para a arquitetura produzida. 
 

Palavras-chave: Concreto armado. Salvador. Século XX. Entre Guerras. Arquitetura 
Eclética. Arquitetura Neocolonial. Arquitetura Art Déco. Arquitetura Moderna. Cálculo 
estrutural. 

 

  



ABSTRACT	

 
The present thesis aims to contribute to the study of the buildings with independent 
structure in reinforced concrete produced in Salvador in the period between wars (1919-
1938). It discusses the building material, its history and its civil construction applications 
in the world, in Brazil and, specially, in Salvador. It traces a panorama about the use of 
concrete in the capital of Bahia during the studied period, based on information gathered 
in public archives and libraries. It points out the main recurring manifestations in the 
almost two decades analyzed, demonstrating the contributions of the structure in 
reinforced concrete in the architecture project from the analysis of representative 
buildings, observing how the structural elements behave in each one of the indicated 
architectural manifestations. It points out the standard procedures adopted in the 
mentioned period and the aspects of covering, structural overload adopted and minimum 
thickness of slabs of reinforced concrete, in comparison with the current norms. Analyzes 
under these aspects the structural projects found in the documentation to obtain a license 
to build submitted to the approval of the Municipal Building Administration Department. 
It also points out the elaboration of projects of buildings with structure in reinforced 
concrete and indicates their main contributions to the architecture produced. 
	
Keywords:	Reinforced concrete. Eclectic Architecture. Neocolonial Architecture. Art Déco 
Architecture. Modern architecture. Structural analysis. 
	 	



LISTA	DE	FIGURAS	

 

Figura	1 – Réplica do barco de Lambot (s/d) .................................................................................................... 39 

Figura	2 – Laje Monier entre vigas ......................................................................................................................... 41 

Figura	3 – Sistema Coignet ........................................................................................................................................ 42 

Figura	4 – Viga do sistema Hennebique ............................................................................................................... 43 

Figura	5 – Edifício em Paris sito à Rue Danton, nº1, construído em 1901 ............................................ 44 

Figura	6 – Edifício 25 Bis, à Rua Franklin, Paris ............................................................................................... 46 

Figura	7 – Interior da Igreja de Notre Dame du Raincy ................................................................................. 47 

Figura	8 – Fachada da Igreja de Notre Dame du Raincy ................................................................................ 47 

Figura	9 – Hangares do aeroporto de Orly (1923) .......................................................................................... 48 

Figura	10 – Hangar em Orvieto, Itália, em concreto pré-moldado, construído em 1935 ................ 48 

Figura	11 – Hangar em Orbetello, Itália, construído em 1940 ................................................................... 48 

Figura	12 – Estação ferroviária de Mairinque ................................................................................................... 51 

Figura	13 – Detalhe da estrutura de um pilar da Estação de Mairinque ................................................ 52 

Figura	14 – Interior da Estação de Mairinque ................................................................................................... 53 

Figura	15 – Fachada do Edifício-sede do Jornal A Noite ............................................................................... 54 

Figura	16 – Publicação da Lei Municipal º1.146/1926 que regulava as construções, 
reconstruções, acréscimos e modificações dos prédios da capital baiana .............................................. 57 

Figura	17 – Publicidade do Cimento Perus, intitulando-se como “o primeiro Cimento Portland 
nacional” ............................................................................................................................................................................. 59 

Figura	18 – Um dos bondes da Companhia Linha Circular .......................................................................... 68 

Figura	19 – Ônibus que circulavam em Salvador no período entre guerras ........................................ 69 

Figura	20 – Bairro do Comércio na década de 1930 – entorno do Instituto do Cacau ..................... 72 

Figura	21 – Perspectiva da Faculdade de Medicina ........................................................................................ 76 

Figura	22 – Tela deployée na laje da Biblioteca da Faculdade, antes da restauração ........................ 77 

Figura	23 – Perfis metálicos em I, no subsolo da Biblioteca, sendo alguns revestidos com uma 
camada de estuque ......................................................................................................................................................... 78 

Figura	24 – Laje do sistema Golding ...................................................................................................................... 79 

Figura	25 – Projeto de construção de uma laje em edifício sito à Rua das Campellas, 20 (1927)80 

Figura	26 – Detalhe da laje seccionada ................................................................................................................ 80 

Figura	27 – Fachada eclética do edifício de escritórios da Companhia Fabril dos Fiaes, distrito da 
Conceição da Praia (1929) .......................................................................................................................................... 81 

Figura	28 – Cortes transversal e longitudinal do projeto do edifício de escritórios da Companhia 
Fabril dos Fiaes (1929) ................................................................................................................................................ 82 

Figura	29 – Plantas baixas do edifício de escritórios da Companhia Fabril dos Fiaes (1929) ...... 82 

Figura	30 – Plantas baixas do porão, primeiro e segundo/terceiro andares do edifício da 
Companhia Valença Industrial (1925) ................................................................................................................... 83 

Figura	31 – Corte do edifício da Companhia Valença Industrial (1925) ................................................ 84 

Figura	32 – Fachada do projeto da Westphalen Bach & Cia (1925) ......................................................... 84 

Figura	33 – Plantas baixas do pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo e terceiro e do 
terraço ................................................................................................................................................................................. 85 

Figura	34 – Corte do projeto da Westphalen Bach & Cia (1925) ............................................................... 86 

Figura	35 – Palácio Rio Branco em 1919 ............................................................................................................. 96 

Figura	36 – Fachada eclética do projeto de reconstrução do edifício à Rua Conselheiro Saraiva, 
19-27 (1912) .................................................................................................................................................................... 97 



Figura	37 – Corte do edifício sito à Rua Conselheiro Saraiva, 19-27 (esq.) e detalhe da laje em 
concreto com armadura em perfil metálico “I” (dir.) (1912) ....................................................................... 97 

Figura	38 – Detalhes de vigas e fundação do projeto de construção de um prédio de fachada 
eclética sito à Rua Portugal (1922) ......................................................................................................................... 98 

Figura	39 – Fachada do projeto de construção do prédio de propriedade da Cia. Aliança da Bahia 
(1926) .................................................................................................................................................................................. 98 

Figura	40 – Plantas do projeto de construção do prédio de propriedade da Cia. Aliança da Bahia 
(1926) – Térreo (esq.); 1º e 2º pavimentos (dir.) e 3º (abaixo) .................................................................. 99 

Figura	41 – Corte do projeto de construção do prédio sito à Rua Miguel Calmon, de propriedade 
da Cia. Aliança da Bahia (1926) ................................................................................................................................ 99 

Figura	42 – Fachada do Bank of London & South America ..........................................................................100 

Figura	43 – Interior do Bank of London & South America ...........................................................................101 

Figura	44 – Sede do Banco Econômico da Bahia ............................................................................................102 

Figura	45 – Planta do térreo do Banco Econômico; acessos identificados (adaptada) (1926) ..103 

Figura	46 – Planta do segundo andar do Banco Econômico (1926) ......................................................104 

Figura	47 – Planta do térreo do Banco Econômico com a marcação dos pilares em amarelo 
(adaptada) (1926) ........................................................................................................................................................105 

Figura	48 – Planta do térreo com a identificação dos espaços confinados (adaptada) (1926) ..106 

Figura	49 – Configuração dos sanitários da loja (esquerda) e do banco (direita) no pavimento 
térreo do edifício sede do Banco Econômico da Bahia (1926) ..................................................................107 

Figura	50 – Configuração dos sanitários da loja (esquerda) e do banco (direita) no pavimento 
térreo do edifício sede do Banco Econômico da Bahia (1926) ..................................................................107 

Figura	51 –Banco Econômico da Bahia visto da Praça da Inglaterra esquina com a Av. Central 
(Estados Unidos) ...........................................................................................................................................................109 

Figura	52 – Fachada do edifício do Banco Econômico da Bahia (projeto de 1926) ........................110 

Figura	53 – Escola Normal do Rio de Janeiro ...................................................................................................112 

Figura	54 – Edificação com características do estilo Missões, no bairro da Graça ..........................115 

Figura	55 – Fachada neocolonial do Estádio São Januário na década de 1920 .................................117 

Figura	56 – Fachada neocolonial do Estádio São Januário (s/d) .............................................................117 

Figura	57 – Fachada neocolonial para o prédio sito à Rua Arsenal de Guerra, 63 (1932) ...........120 

Figura	58 – Corte de uma casa situada à Rua Maciel de Cima, nº 4, para inclusão de banheiro e 
cozinha (1916) ...............................................................................................................................................................121 

Figura	59 – Quatro modelos de fachadas tradicionais para planta única de autoria de 
L.M.Caricchio ..................................................................................................................................................................122 

Figura	60 – Dois modelos para uma residência de dois pavimentos de autoria de Sátiro Brandão. 
(A) Fachada com elementos neocoloniais e (B) fachada com características modernas ...............122 

Figura	61 –Fachada e Corte de uma casa pertencente à série Balneária (1925) ..............................123 

Figura	62 – Fachada de uma casa pertencente à série Previdente (1925) ..........................................124 

Figura	63 – Fachada de uma casa pertencente à série Popular (1925) ................................................124 

Figura	64 – Projeto para fachada neocolonial voltada para a rua do Liceu, atual Guedes de Brito 
(1926) ................................................................................................................................................................................126 

Figura	65 – Fachada do Museu de Arte da Bahia ...........................................................................................126 

Figura	66 – Fachada do Instituto Feminino da Bahia ...................................................................................126 

Figura	67 – Instituto Feminino da Bahia (IFB) ...............................................................................................128 

Figura	68 – Planta baixa do térreo do Instituto Feminino com acesso (adaptada) .........................129 

Figura	69 – Planta baixa do primeiro pavimento do Instituto Feminino (adaptada) .....................130 

Figura	70 – Planta baixa do segundo andar do Instituto Feminino (adaptada) ................................131 



Figura	71 – Planta baixa do terceiro andar do Instituto Feminino (adaptada) .................................132 

Figura	72 – Planta primeiro pavimento do IFB com a marcação esquemática dos pilares ..........133 

Figura	73 – Modulação estrutural e agenciamento dos espaços no IFB (térreo e 1º andar) .......135 

Figura	74 – Modulação estrutural e agenciamento dos espaços no IFB (2º e 3º andares) ..........135 

Figura	75 – Fachada do Instituto Feminino da Bahia ...................................................................................137 

Figura	76 – Hall do Instituto Feminino da Bahia com os elementos estruturais que receberam 
ornamentos .....................................................................................................................................................................137 

Figura	77	– Detalhe das vigas da estrutura e falsas vigas do teto da capela do IFB ........................138 

Figura	78 – Vigas e pilares no pavimento térreo do IFB .............................................................................139 

Figura	79 – Fachada lateral esquerda do IFB ..................................................................................................140 

Figura	80 – Detalhe da porta balcão e do frontão curvo tripartido da fachada principal do IFB
 ..............................................................................................................................................................................................140 

Figura	81 – Interior da Casa Cavé, à Rua Uruguaiana (RJ) .........................................................................142 

Figura	82 – Central do Brasil (RJ) .........................................................................................................................145 

Figura	83 – Estátua-monumento do Cristo Redentor (RJ) .........................................................................145 

Figura	84 – Gradil com desenhos de muiraquitã (talismã amazônico em forma de sapo) 
pertencente à Casa Marajoara (RJ) de 1937 ......................................................................................................146 

Figura	85 – (A) Fachada do edifício Columbus e (B) detalhe da entrada do edifício, em linhas 
Déco ....................................................................................................................................................................................148 

Figura	86 – Fachada proposta para o edifício sito à Rua das Verônicas, nº 26 (1918) ..................150 

Figura	87 – Fachada de projeto de uma residência à Rua Fernandes da Cunha (1917) ................151 

Figura	88 – Fachada de projeto de edifício à Rua Manoel Victorino, nº50-52 (1925) ...................151 

Figura	89 – Corte longitudinal de projeto de edifício à Rua Manoel Victorino, nº50-52 (1925)
 ..............................................................................................................................................................................................152 

Figura	90 – Ampliação de trecho do corte longitudinal de projeto de edifício à Rua Manoel 
Victorino, nº50-52, com vigas em concreto armado (1925) .......................................................................152 

Figura	91 – Corte e fachada longitudinal de projeto de edifício à Rua Conselheiro Saraiva, nº31, 
de 1930 .............................................................................................................................................................................153 

Figura	92 – Fachada do Palace Hotel (s/d) .......................................................................................................154 

Figura	93 – Antiga Secretaria de Agricultura do Estado (1936) ..............................................................154 

Figura	94 – Ed. Montepio (s/d) .............................................................................................................................155 

Figura	95 – Ed. Dourado (s/d) ...............................................................................................................................155 

Figura	96 – Forte de Santo Antônio e Ed. Oceania, na década de 1970 ................................................156 

Figura	97 – Edifício A Tarde (s/d) ........................................................................................................................158 

Figura	98 – Planta de situação do edifício A Tarde pertencente ao projeto de 1928 .....................159 

Figura	99 – Fachada do Edifício A Tarde ...........................................................................................................160 

Figura	100 – Porta principal de acesso ao edifício ........................................................................................160 

Figura	101 – Cimalha do forro de gesso do pavimento térreo, durante a obra de revitalização do 
edifício para adaptá-lo ao Hotel Fasano ..............................................................................................................161 

Figura	102 – Gradis no hall de entrada do edifício A Tarde ......................................................................162 

Figura	103 – Detalhe do revestimento em madeira das paredes do hall primeiro pavimento, 
onde funcionava o escritório do Jornal A Tarde ..............................................................................................162 

Figura	104 – Planta-tipo com a marcação dos pilares em amarelo (adaptada) ................................163 

Figura	105 – Planta-tipo com a identificação dos espaços (adaptada) .................................................164 

Figura	106 – Configuração dos sanitários comuns às salas comerciais do Ed. A Tarde ................165 

Figura	107 – Forro de gesso com friso em sala do quarto pavimento ..................................................166 

Figura	108 – Pilares alinhados com as paredes do pavimento térreo do Ed. A Tarde ...................167 



Figura	109 – Fachada do Ed. A Tarde .................................................................................................................168 

Figura	110 – Desenho da fachada principal do edifício (pertencente ao cadastro elaborado pela 
Arq. Karina Fadigas) ....................................................................................................................................................169 

Figura	111 – Cine Excelsior (década de 1940)................................................................................................171 

Figura	112 – Planta do porão do Cine Excelsior, onde funcionou a sede da Congregação Mariana 
de São Luiz (projeto de 1934) .................................................................................................................................172 

Figura	113 – Planta do térreo do Cine Excelsior (projeto de 1934) ......................................................172 

Figura	114 – Planta da Galeria do Cine Excelsior (projeto de 1934) .....................................................173 

Figura	115 – Corte longitudinal do Cine Excelsior (projeto de 1934) ..................................................174 

Figura	116 – Corte transversal do Cine Excelsior com a tela de projeção e os dois dutos laterais 
para a renovação do ar (projeto de 1934)..........................................................................................................174 

Figura	117 – Planta com as lajes da Galeria do Cine Excelsior com identificação da modulação da 
estrutura (projeto de 1934 - adaptado) ..............................................................................................................176 

Figura	118 - Planta baixa do subsolo (porão) do Cine Excelsior com os pilares que sustentam a 
laje do pavimento térreo, em amarelo (adaptada do projeto original) ..................................................177 

Figura	119 – Planta baixa parcial do térreo do Cine Excelsior com os pilares que sustentam a 
galeria, em amarelo (adaptada do projeto original) ......................................................................................177 

Figura	120 – Fachada do Cine Excelsior ............................................................................................................179 

Figura	121 – Construção da nova torre do Elevador Lacerda, com o antigo à direita da foto ....182 

Figura	122 – Planta esquemática do Elevador Lacerda – acesso pela Cidade Alta ..........................182 

Figura	123 – Planta esquemática do Elevador Lacerda – acesso pela Cidade Baixa .......................183 

Figura	124	– Corte do Elevador Lacerda (cadastro de 2000) ...................................................................184 

Figura	125 – Vista interna da circulação do Elevador Lacerda ................................................................185 

Figura	126 – Elevador Lacerda durante sua construção, onde se pode observar os pilares do 
passadiço (trecho de foto original) .......................................................................................................................185 

Figura	127 – Planta (cidade alta) com a modulação do Elevador Lacerda (adaptada)..................186 

Figura	128 – Planta baixa do acesso pela Cidade Alta com distribuição dos ambientes (planta do 
processo de tombamento – adaptada) .................................................................................................................187 

Figura	129 – Planta baixa do acesso pela Cidade Baixa com distribuição dos ambientes (planta 
do processo de tombamento – adaptada) ..........................................................................................................187 

Figura	130 – Vista do Elevador Lacerda a partir da Praça Cayru (s/d) ................................................188 

Figura	131	– Acesso ao Elevador Lacerda pela Cidade Baixa (s/d) .......................................................189 

Figura	132 – Acesso ao Elevador Lacerda pela Cidade Baixa (s/d) .......................................................190 

Figura	133 – Saguão e hall de acesso às cabines de elevadores no pavimento ligado à Cidade 
Baixa (s/d) .......................................................................................................................................................................191 

Figura	134 – Fachada principal da casa da Rua Santa Cruz (s/d) ...........................................................195 

Figura	135 – Sede da Associação Brasileira de Imprensa (RJ), de Milton e Marcelo Roberto ....198 

Figura	136 – Obra do Berço (RJ), de Oscar Niemeyer ..................................................................................199 

Figura	137 – Plantas da Obra do Berço (RJ) .....................................................................................................200 

Figura	138 – Sede do Ministério da Educação e Saúde................................................................................201 

Figura	139 – Sede do MES: pilotis ........................................................................................................................202 

Figura	140 – Sede do MES: interior .....................................................................................................................203 

Figura	141 – Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque, publicada no jornal A Noite 
em 1939 ............................................................................................................................................................................204 

Figura	142 – Marquise do Colégio de Cataguases (MG) ..............................................................................205 

Figura	143 – Igreja de São Francisco de Assis (Pampulha) .......................................................................206 

Figura	144 – Fachada do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos (HUPES) ..................................207 



Figura	145 – Varanda do HUPES ...........................................................................................................................208 

Figura	146 – Vista posterior do HUPES .............................................................................................................209 

Figura	147 – Auditório do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos ..................................................210 

Figura	148 – Pupileira Juracy Magalhães – Bloco em linguagem Déco (Corpo A) ............................212 

Figura	149 – Pupileira Juracy Magalhães – Bloco com arquitetura moderna (Corpo B) ..............212 

Figura	150 – Planta esquemática dos dois blocos da Pupileira e sua interligação (1935) ...........213 

Figura	151 – Pupileira Juracy Magalhães – Fachada Principal do bloco anterior (1935) .............214 

Figura	152 – Módulos estruturais da Pupileira (térreo) com a localização esquemática dos 
pilares (adaptada) (1935) .........................................................................................................................................215 

Figura	153 – Planta do pavimento térreo da Pupileira com localização esquemática dos pilares e 
identificação de módulos estruturais (1935) ....................................................................................................215 

Figura	154 – Planta baixa do térreo com distribuição dos ambientes (projeto de 1935 - 
adaptado) .........................................................................................................................................................................216 

Figura	155 – Planta baixa do pavimento inferior dos blocos da Pupileira (projeto de 1935) ....217 

Figura	156 – Detalhamento de uma viga da Pupileira (projeto de 1935) ...........................................217 

Figura	157 – Corte de um box do projeto da Pupileira, mostrando o formato de uma viga em 
vista (projeto de 1935) ...............................................................................................................................................218 

Figura	158 – Fachada posterior da Pupileira, com destaque para a varanda ....................................219 

Figura	159 – Parte da planta de estrutura da cobertura da Pupileira (1935) ...................................219 

Figura	160 – Pupileira Juracy Magalhães – Interior do Corpo B .............................................................220 

Figura	161 – Croqui em perspectiva do ICEIA – adaptado ........................................................................223 

Figura	162 – Visão geral do ICEIA ........................................................................................................................224 

Figura	163 – Vista posterior do bloco da Escola Normal, da passarela de circulação principal, do 
ginásio coberto e da piscina com trampolim .....................................................................................................225 

Figura	164 – Levantamento da situação original do ICEIA com a indicação da modulação ........226 

Figura	165 – Planta baixa do térreo da Escola Normal com distribuição dos ambientes 
(levantamento baseado no agenciamento original dos espaços – adaptado) .....................................228 

Figura	166 – Vista do eixo principal de circulação do edifício do ginásio coberto, do teatro e da 
escola, com as colunas em concreto delimitando a varanda ......................................................................229 

Figura	167 – Vista do conjunto do ICEIA, com os blocos de salas de aula da Escola Normal e o 
eixo de circulação, com a via de veículos e as passarelas laterais para pedestres ............................229 

Figura	168	– Espaço de convivência com planta circular ...........................................................................230 

Figura	169 – Fachada principal do bloco do Teatro do ICEIA ..................................................................230 

Figura	170 – Arquibancada do Campo de Esportes do ICEIA (foto editada) .....................................231 

Figura	171 – Planta de situação da sede do Instituto do Cacau (1933)................................................235 

Figura	172 – Desenho da fachada principal do edifício sede do Instituto do Cacau (1933) ........236 

Figura	173 – Construções nos terrenos aterrados junto ao porto ..........................................................236 

Figura	174 – Edifício sede do Instituto do Cacau (s/d) ...............................................................................237 

Figura	175 – Planta baixa do subsolo da sede do Instituto do Cacau (1933) ....................................238 

Figura	176 – Planta baixa do térreo da sede do Instituto do Cacau (1933) .......................................238 

Figura	177 – Planta baixa do 1º, 2º e 3º pavimentos da sede do Instituto do Cacau (1933) ......239 

Figura	178 – Planta baixa do terraço da sede do Instituto do Cacau (1933) .....................................239 

Figura	179 – Hall de entrada e Museu do Instituto do Cacau ...................................................................240 

Figura	180 – Pilares e laje cogumelo do armazém ........................................................................................242 

Figura	181 – Planta com a modulação da estrutura do pavimento térreo do Instituto do Cacau 
(adaptada) .......................................................................................................................................................................242 



Figura	182 – Agenciamento dos espaços no pavimento térreo do Instituto do Cacau (projeto 
1933 -adaptado) ............................................................................................................................................................243 

Figura	183 – Corte longitudinal parcial do edifício do Instituto do Cacau (projeto de 1933) ....245 

Figura	184 – Instituto do Cacau em meados da década de 1930 ............................................................246 

Figura	185 – Detalhe dos pilares posicionados no limite do armazém e da vedação em alvenaria 
(set. 2016) ........................................................................................................................................................................247 

Figura	186 – Fachada do Instituto do Cacau vista a partir da esquina da Av. da França com a Rua 
da Espanha.......................................................................................................................................................................248 

Figura	187 – Fachada principal (Rua da Espanha) do Instituto do Cacau (projeto de 1933) .....248 

Figura	188 – Planta baixa do pavimento térreo da Escola de Puericultura (proj. de 1936) ........252 

Figura	189 – Planta baixa do pavimento superior da Escola de Puericultura (proj. de 1936) ...252 

Figura	190 – Planta baixa (térreo) com a modulação existente na Escola de Puericultura 
(projeto de 1936 – adaptado) ..................................................................................................................................253 

Figura	191 – Agenciamento dos espaços no pavimento térreo da Escola de Puericultura ..........254 

Figura	192 – Agenciamento dos espaços no pavimento superior da Escola de Puericultura .....255 

Figura	193 – Pátio central e circulação do pavimento térreo da Escola de Puericultura .............256 

Figura	194 – Um dos Boxes de permanência de bebês da Escola de Puericultura ...........................257 

Figura	195 – Circulação do pavimento superior da Escola de Puericultura .......................................257 

Figura	196 – Circulação do pavimento térreo da Escola de Puericultura ...........................................258 

Figura	197 – Fachada da Escola de Puericultura, vista do Campo Grande..........................................259 

Figura	198 – Planta baixa do térreo do edifício da Companhia Brasileira de Linhas para Coser 
(1922) ................................................................................................................................................................................262 

Figura	199 – Planta baixa do primeiro e segundo pavimentos do edifício da Companhia 
Brasileira de Linhas para Coser (projeto de 1922) ........................................................................................262 

Figura	200 – Corte transversal do edifício da Cia. Brasileira de Linhas para Coser (1922) ........263 

Figura	201 -  Fachada da Rua Frederico de Castro Rabelo do edifício da Cia. Brasileira de Linhas 
para Coser (1922) .........................................................................................................................................................264 

Figura	202 – Planta baixa do pavimento térreo da sede da Tude, Irmão & Cia. (1928) ................265 

Figura	203 – Planta baixa do primeiro, segundo e terceiro pavimentos da sede da Tude, Irmão & 
Cia. (1928) .......................................................................................................................................................................265 

Figura	204 – Fachada da sede da Tude, Irmão & Cia. (1928) ...................................................................266 

Figura	205 – Planta baixa do térreo (esq.) e do primeiro andar (dir.) da Papelaria Vera Cruz 
(1933) ................................................................................................................................................................................267 

Figura	206 – Corte transversal do prédio da Papelaria Vera Cruz (1933) ..........................................268 

Figura	207 – Fachada do prédio da Papelaria Vera Cruz (projeto de 1933) ......................................268 

Figura	208 – Planta do porão (esq.) do térreo (dir.) do edifício sito à Ladeira da Praça, nº1 
(projeto de 1933) ..........................................................................................................................................................270 

Figura	209 – Planta do primeiro e segundo pavimentos (esq.) e do terceiro (dir.) do edifício sito 
à Ladeira da Praça, nº1 (projeto de 1933) .........................................................................................................271 

Figura	210 – Fachada principal do edifício sito à Ladeira da Praça, nº1 (projeto de 1933) ........272 

Figura	211 – Croqui estrutural esquemático do edifício Bahia................................................................273 

Figura	212 – Fachada do projeto do edifício Bahia (1938) .......................................................................274 

Figura	213 – Detalhe do cálculo da fundação do prédio da Cia. Brasileira de Linhas Para Coser 
(1922) ................................................................................................................................................................................282 

Figura	214 – Detalhe do croqui de uma viga T do prédio da Cia. Brasileira de Linhas Para Coser 
(1922) ................................................................................................................................................................................283 

Figura	215 – Cálculo da carga para laje do Ed. Tude Irmão e Cia ............................................................284 



Figura	216 – Trecho do cálculo para lajes chatas do projeto do Instituto do Cacau (1933)........286 

Figura	217 – Desenho esquemático do sentido das armaduras de uma laje cogumelo .................287 

Figura	218 – Trecho do cálculo para pilares do projeto do Instituto do Cacau (1933) .................288 

Figura	219 – Planta estrutural esquemática da galeria do Cine Excelsior (1934) ...........................290 

Figura	220 – Trecho da Secção AA do projeto estrutural da galeria do Cine Excelsior (1934) ..291 

Figura	221 – Secção AB do projeto estrutural da galeria do Cine Excelsior (1934) .......................291 

Figura	222 – Parte da planta estrutural esquemática do Edif. Bahia ....................................................292 

Figura	223 – Detalhe da planta estrutural esquemática do Edif. Bahia................................................293 

Figura	224 – Detalhe da marquise do prédio nº58, à rua Barão de Cotegipe ....................................294 

Figura	225 – Detalhe da laje do prédio nº11, à Praça Cayru .....................................................................294 

Figura	226 – Detalhe das vigas e armaduras do prédio à Rua Praia do Peixe (Ladeira da 
Preguiça), de 1932 ........................................................................................................................................................295 

Figura	227 – Detalhe das vigas e armaduras do prédio à Rua Portas do Carmo, nº27, de 1930
 ..............................................................................................................................................................................................295 

 

	 	



LISTA	DE	QUADROS	

 

Quadro	1 – Produção de cimento da CBCPP em relação ao consumo nacional ................................... 59 

Quadro	2 – Cimenteiras inauguradas no Brasil entre 1926 e 1939 ......................................................... 60 

Quadro	3 – Custos dos materiais de construção............................................................................................... 61 

Quadro	4 – Custos de mão-de-obra ....................................................................................................................... 62 

Quadro	5 – Custos para a execução do concreto armado ............................................................................. 62 

Quadro	6 – Número de construções iniciadas por ano em Salvador ....................................................... 66 

Quadro	7 – Número de construções em Salvador entre 1930-1937........................................................ 67 

Quadro	8 – Fórmulas para cálculo do momento fletor em lajes e vigas, segundo dados da Lei 
nº1.146/26 ......................................................................................................................................................................279 

Quadro	9 – Edifícios analisados e conteúdo dos cálculos ...........................................................................281 

Quadro	10 – Comparativo de sobrecargas a serem consideradas nos cálculos estruturais de 
concreto armado para construção de edifícios ................................................................................................297 

Quadro	11 – Classe de agressividade ambiental e cobrimentos mínimos correspondentes.......298 

Quadro	12 – Relação entre as normas e as espessuras mínimas de cobrimento das armaduras, 
considerando os valores da Classe II para agressividade ambiental (NBR 6118/2014)................299 

Quadro	13 – Limites mínimos para espessura de lajes maciças – NBR 6118 (Classe II) ..............299 

Quadro	14 – Espessuras mínimas das lajes em função do seu uso ........................................................300 

Quadro	15 – Considerações sobre parâmetros antigos de cálculo e os atuais ..................................301 

 



LISTA	DE	SIGLAS	

  

ABC  Associação Brasileira de Concreto 

ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AHMS Arquivo Histórico Municipal de Salvador 

APEB Arquivo Público do Estado da Bahia 

ASTM American Society for Testing and Materials – órgão estadunidense de 

normalização 

CLC Companhia Linha Circular – empresa que administrava os bondes e 

o fornecimento de energia elétrica em Salvador 

DF Distrito Federal 

DIN Deutsches Institut für Normung – órgão alemão de normalização 

ENBA Escola Nacional de Belas Artes 

EPUCS Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador 

HUPES Hospital Universitário Professor Edgar Santos 

ICEIA Instituto Central Isaías Alves 

IFB Instituto Feminino da Bahia 

INT Instituto Nacional de Tecnologia 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

MES Ministério da Educação e Saúde 

NBR  Norma Brasileira aprovada pela ABNT 

NTPR Núcleo de Tecnologia da Preservação de da Restauração 

PPGAU Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

 	



	

SUMÁRIO	
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 18 

1.1 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 24 

1.1.1 Geral .................................................................................................................................................... 24 

1.1.2 Específicos ....................................................................................................................................... 24 

1.2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................................ 24 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO ..................................................................................................................... 29 

2 MÉTODOS ......................................................................................................................................... 30 

2.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA .............................................................................................. 32 

2.1.1 Revisão	de	literatura .................................................................................................................. 32 

2.1.2 Levantamento	de	dados ............................................................................................................ 33 

2.1.3 Análise	e	avaliação	qualitativa	de	dados ......................................................................... 35 

3 O	CONCRETO	ARMADO .............................................................................................................. 37 

3.1 BREVE HISTÓRICO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA CONSTRUTIVO .......... 37 

3.2 O CONCRETO NO BRASIL NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX ...................... 49 

4 SALVADOR	 NAS	 PRIMEIRAS	 DÉCADAS	 DO	 SÉCULO	 XX	 E	 A	 ATUAÇÃO	 DAS	
CONSTRUTORAS .......................................................................................................................................... 64 

5 MANIFESTAÇÕES	ARQUITETÔNICAS .................................................................................. 89 

5.1 O ECLETISMO ................................................................................................................................... 89 

5.1.1 Aspectos	da	Arquitetura	Eclética ......................................................................................... 93 

5.1.2 A	Arquitetura	Eclética	em	Salvador ................................................................................... 95 

5.1.3 Edificações	Ecléticas	em	Salvador .................................................................................... 101 

5.1.3.1 Banco Econômico da Bahia (1926-1927) ........................................................................... 102 

5.2 O NEOCOLONIAL .......................................................................................................................... 111 

5.2.1 Aspectos	da	arquitetura	Neocolonial ............................................................................. 113 

5.2.2 A	arquitetura	Neocolonial	em	Salvador ........................................................................ 118 

5.2.3 Edificações	Neocoloniais	em	Salvador ........................................................................... 127 

5.2.3.1 Instituto Feminino da Bahia .................................................................................................... 127 

5.3 O ART DÉCO .................................................................................................................................... 142 

5.3.1 Aspectos	da	arquitetura	Déco ............................................................................................. 144 

5.3.2 A	arquitetura	Art Déco	em	Salvador ................................................................................ 150 

5.3.3 Edificações	Art Déco	em	Salvador ..................................................................................... 157 

5.3.3.1 Ed. A Tarde (1930) ...................................................................................................................... 157 

5.3.3.2 Cine Excelsior (1935) ................................................................................................................. 170 

5.3.3.3 Elevador Lacerda (1930 – reforma) ..................................................................................... 181 

5.4 O MODERNISMO ........................................................................................................................... 192 

5.4.1 Aspectos	da	Arquitetura	Moderna ................................................................................... 197 

5.4.2 Arquitetura	Moderna	em	Salvador .................................................................................. 207 

5.4.3 Edificações	Modernistas	em	Salvador ............................................................................ 210 

5.4.3.1 Pupileira Juracy Magalhães (1934-1935) .......................................................................... 211 

5.4.3.2 Instituto Central de Educação Isaías Alves (1937-1939) ............................................. 222 

5.5 MANIFESTAÇÕES HÍBRIDAS ................................................................................................... 233 

5.5.1 Instituto	do	Cacau	da	Bahia	(1936) ................................................................................. 234 



5.5.2 Escola	de	Puericultura	(1937) ........................................................................................... 250 

5.6 OUTRAS EDIFICAÇÕES CIVIS .................................................................................................. 261 

5.6.1 Companhia	Brasileira	de	Linhas	para	Coser	(1922) .............................................. 261 

5.6.2 Loja	Tude,	Irmão	&	Cia.	(1928) .......................................................................................... 264 

5.6.3 Papelaria	Vera	Cruz	(1933) ................................................................................................. 266 

5.6.4 Edifício	comercial	à	Ladeira	da	Praça	(1933) ............................................................ 269 

5.6.5 Edifício	Bahia	(1940	–	isenção	de	impostos) .............................................................. 272 

6 CONSIDERAÇÕES	 SOBRE	 O	 CÁLCULO	 DE	 ESTRUTURAS	 EM	 CONCRETO	
ARMADO ....................................................................................................................................................... 275 

6.1 DISPOSIÇÕES NORMATIVAS NO PERÍODO ENTRE GUERRAS ................................... 277 

6.2 RECORTES SOBRE OS CÁLCULOS ESTRUTURAIS DE EDIFÍCIOS 
SOTEROPOLITANOS ................................................................................................................................. 280 

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE PARÂMETROS DE CÁLCULO ......................................... 296 

7 CONSIDERAÇÕES	FINAIS ........................................................................................................ 304 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 308 

 
	
 



18 

1 INTRODUÇÃO	

 

As primeiras décadas do século XX motivam vários pesquisadores a buscar o 

entendimento dos fatos ocorridos neste período, considerado complexo do ponto de vista 

econômico, político e social. Até os primeiros 40 anos do século passado, relevantes 

acontecimentos, como a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o início da Segunda 

(1939) e a Crise de 1929 (Grande Depressão) impactaram diversos países no mundo, 

incluindo o Brasil. Do ponto de vista econômico, distúrbios ocasionados pela Primeira 

Guerra no mercado internacional, com a geração de uma grande crise pós-guerra na 

Europa, por exemplo, fizeram com que o Brasil voltasse a atenção para sua indústria, 

fortalecendo-a e desenvolvendo-a em detrimento das importações (DUARTE, 2014).  

O referido século caracterizou-se, dentre outros fatores, pelo aperfeiçoamento da 

indústria, pelo progresso da técnica e pelo estabelecimento organizado do sistema 

capitalista. A modernidade traduzia-se, por exemplo, no aprimoramento das máquinas de 

combustão e uso de energia elétrica pela indústria, no crescimento do comércio, da 

produção brasileira e dos sistemas de transporte (BRITO, 1987).  

Especialmente durante o tempo em que Getúlio Vargas (1930-1945) esteve no 

poder, o capitalismo industrial neste país ganhou força, comprovado pelo equilíbrio dos 

índices da economia: na década de 1920, a agricultura correspondia a quase 80% da 

economia brasileira, enquanto que no final da década de 1930 era responsável por 57% e 

a indústria pelos 43% restantes (SEGAWA, 1997). 

A industrialização brasileira iniciada no período entre guerras interferiu na 

construção civil no país: parte dos materiais de construção usados nas obras, que eram 

quase que exclusivamente importados no século XIX, passou a ser produzida no Brasil, a 

partir do século XX. Esta produção deu-se de forma modesta, segundo Reis Filho (2006), 

uma vez que a indústria nacional ainda não estava consolidada e desenvolvida o suficiente 

para suprir toda a necessidade do mercado interno, mas dava os primeiros passos nesta 

direção.  

De acordo com Queiroz (1987), de 1919 a 1929, entre o fim da Primeira Grande 

Guerra e a crise de 1929, o Brasil passou por um surto de construção causado pelo 

fortalecimento da indústria nacional e pelos recursos gerados pela economia cafeeira. No 

período entre guerras, a intenção de modernização das cidades brasileiras trouxe alguns 
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prejuízos do ponto de vista da preservação do patrimônio edificado, como, por exemplo, 

a demolição da Sé Primacial do Brasil em 1933, localizada à Praça da Sé, no Centro 

Histórico de Salvador, para “privilegiar o progresso” e oferecer passagem aos bondes da 

Linha Circular (O MARTELLO..., 1933)1.  

A arquitetura produzida neste período sofreu influências diversas e, procurando 

se auto afirmar, acabou por copiar estilos exóticos, motivos históricos e buscar influências 

da arquitetura racionalista europeia para encontrar sua própria identidade. A busca pela 

modernidade e pela identidade brasileira fez com que as (quase) duas décadas 

compreendidas entre as Guerras fossem de experimentações no campo da arquitetura, 

culminando com a construção de edifícios com linguagens arquitetônicas distintas 

utilizando novas tecnologias mais condizentes com os tempos modernos, a exemplo do 

concreto armado. De acordo com Santa Cecília (2005), no início do século XX, o concreto 

armado apresentava-se como a melhor alternativa de tecnologia construtiva para um país 

que não dispunha de uma indústria desenvolvida e nem de mão de obra qualificada. 

No Brasil, o referido material construtivo foi bastante utilizado e difundido 

durante a produção da Arquitetura Moderna, na metade do século passado, mas começou 

a ser empregado na estrutura de edifícios já nas primeiras décadas daquele século, 

permitindo ganhos na técnica de construir como, por exemplo, o surgimento de edifícios 

mais altos, com maiores vãos e o tratamento plástico de elementos estruturais.  

Em Salvador, entre 1919 e 1938, um considerável número de edifícios com 

estrutura em concreto armado foi projetado ou construído, nos quais foi possível 

identificar quatro principais manifestações arquitetônicas: a Eclética, a Neocolonial, a Art 

Déco e a Moderna, mas havia edifícios que podem ser considerados híbridos, portanto 

pertencentes à classe das manifestações híbridas, que mesclam mais de uma das 

linguagens arquitetônicas apontadas.  

Para Luís Saia (1957), o surgimento de diversos estilos de arquitetura no Brasil, 

no início do século XX, ao invés de um único, foi reflexo da incapacidade dos profissionais 

                                                        
1 É válido salientar que no fim da década de 1930, além de uma série de demolições de prédios históricos, 
viu-se no Brasil o despertar efetivo da consciência preservacionista dos monumentos históricos com a 
criação de leis para sua proteção e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, 
precursor do IPHAN) por meio da Lei nº 378 de 1937. O baiano José Wanderley de Araújo Pinho (Wanderley 
Pinho) teve papel importante nas iniciativas de preservação do patrimônio desde 1917, com a criação da 
Comissão dos Monumentos e das Artes, e, posteriormente, a influência para a publicação da Lei Estadual nº. 
2032 de 8 de agosto de 1927, que previa a criação de uma Inspetoria Estadual dos Monumentos Nacionais, 
durante o governo de Góes Calmon (1924-1928), sogro de Wanderley Pinho (BREITENBACH, 2005). 
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envolvidos com a construção civil em apresentar soluções arquitetônicas condizentes 

com o crescimento econômico pelos quais passava as cidades no referido período.  

A arquitetura eclética, importada de países europeus desde meados século XIX, 

utilizava a imitação de estilos passados como referência para sua produção, aliando-a à 

tecnologia para suprir as necessidades da época, como melhoria dos serviços sanitários e 

criação de novos programas, a exemplo de hotéis, bancos, teatros, dentre outros. O 

progresso estava relacionado à aproximação da cultura europeia por se aproximar do que 

era produzido em países europeus, ditos “civilizados”. O estilo eclético alcançou o entre 

guerras, mas perdeu força nas primeiras décadas do século XX para outros movimentos 

surgidos no referido período, a exemplo no Neocolonial, que buscava uma linguagem 

arquitetônica coerente com o sentimento nacionalista vigente no período. 

Na tentativa de alcançar uma identidade nacional, surgiu o Neocolonial que, nas 

palavras de Queiroz (1987), configurava-se em um estilo ‘saudosista’ que buscava o 

resgate da tradição arquitetônica vernácula como afirmação da identidade brasileira em 

oposição à arquitetura eclética, de influência europeia.  

Ao mesmo tempo, surgiam outras manifestações em prol da modernidade: o Art 

Déco e o Modernismo. O primeiro foi influenciado pelos princípios compositivos da Beaux-

Arts, mesclados com influências das máquinas produzidas pelo homem, especialmente os 

meios de transporte. Os excessos de decorativismos foram trocados por ornamentos 

simples e geométricos, sem muita complexidade de execução. O Modernismo, por sua vez, 

buscava a simplicidade estética da edificação e a valorização das formas puras, a 

assimetria, a racionalização e a funcionalidade nas construções. A fachada de edifícios 

modernos era isenta de elementos decorativos que não tivessem função. Diria uma 

matéria no Diário de Notícias, jornal que circulava em Salvador, que  

(...) a fachada moderna soffreu a influencia restauradora da hygiene – 
largos pannos de paredes – proporções imutaveis dos volumes sob a luz 
do meio ambiente – fachadas elegantemente lisas, num poema de linhas 
sóbrias e rectas (UM PROGRAMMA..., 1935).  

Edifícios construídos segundo as quatro manifestações arquitetônicas citadas no 

período entre guerras fizeram uso (umas mais, outras menos) de estrutura em concreto 

armado, apresentando-se de maneira diferente em cada uma delas.  O modo com que se 

revelava instigou esta pesquisadora a iniciar a tese, principalmente considerando a 

complexidade do período e a quantidade de edifícios projetados, o que ia de encontro a 
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parte da literatura, que apontava estagnação demográfica e econômica na Bahia no 

referido intervalo de tempo.  

 É fato que a Bahia teve um inexpressivo crescimento populacional no período 

entre guerras, como comprovam os dados apresentados por Santos (1959) e Almeida 

(2008), mas do ponto de vista da economia, mais especificamente dos recursos aplicados 

na construção civil, o mesmo não ocorreu: percebeu-se um aquecimento na indústria da 

construção civil no país e também em Salvador. Um dos indicativos do ritmo desta 

indústria é o consumo de cimento Portland. Conforme Queiroz (1987), em 1929, cerca de 

metade do cimento usado nas construções brasileiras era proveniente de outros países 

(500 ton). Dois anos depois, este consumo foi reduzido pela metade, mantendo-se estável 

até o ano de 1939, quando superou as marcas de 1929, mas desta vez com 90% da 

produção oriunda da indústria brasileira2.  

Helene (2010) salienta que a descoberta do cimento Portland, no do século XIX, e 

seu consumo e aplicação intensivos durante o século XX, o conduziram ao patamar de 

material mais consumido no mundo pelo homem, depois da água. Esta constatação o leva 

a admitir que o referido aglomerante revolucionou a arte de projetar e construir 

estruturas, o que já foi comprovado pela História da Arquitetura. Neste sentido, Charleson 

(2009) afirma que a estrutura pode influenciar na ocupação de edificações através de sua 

densidade e pequena escala dos seus elementos: grandes elementos estruturais são 

capazes de ordenar plantas baixas, criar hierarquias espaciais, introduzir variedade 

espacial e dinamizar os espaços – fato que será abordado na tese.  

Faz-se necessário um esclarecimento sobre o que se entende por estrutura e, 

para tanto, tomam-se as palavras de Clark e Pause (1985): 

(...) estrutura são as colunas, os planos ou uma combinação de tais 
elementos que um projetista pode usar de forma intencional para 
reforçar ou realizar ideias. Neste contexto, colunas, paredes e vigas 
podem ser pensadas em termos de conceitos de frequência, padrão, 
simplicidade, regularidade, aleatoriedade e complexidade. Desta forma, a 
estrutura pode ser usada para definir espaço, criar unidades, articular 
circulações, sugerir movimento ou desenvolver composições e 
modulações. Assim, torna-se intrinsecamente relacionada aos mesmos 
elementos que criam a arquitetura, sua qualidade e poder de comoção 
(CLARK e PAUSE apud CHARLESON, 2009, p. 11). 

                                                        
2 A partir do fim da Segunda Guerra, na década de 1940, o consumo de cimento só aumentou, superando a 
marca de 4 milhões de toneladas na década de 1960, sendo a volume de cimento importado insignificante 
(QUEIROZ, 1987). 
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Considerando o largo consumo de cimento Portland, a introdução do concreto 

armado nas estruturas dos edifícios no período entre guerras, as distintas manifestações 

arquitetônicas recorrentes no país naquele intervalo de tempo e a escassez de pesquisas 

que se proponham a investigar a influência da estrutura em concreto armado em 

edificações projetadas e/ou construídas nas quatro primeiras décadas do século passado 

no Brasil e, especialmente em Salvador, decidiu-se iniciar esta tese.  

Conforme será abordado na seção Justificativa (item 1.2), existem alguns estudos 

envolvendo o concreto armado como material construtivo no início do século passado, 

mas não foi encontrado nenhum que abordasse a relevância dos elementos estruturais no 

projeto da arquitetura produzida, considerando disposições normativas e de cálculo no 

referido período no país.  

Diante deste panorama, julgou-se relevante contribuir com o preenchimento 

desta lacuna, tomando como referência para o estudo a arquitetura produzida em 

Salvador no período entre guerras, com vistas a valorizar a história da tecnologia 

construtiva e sua influência na arquitetura, bem como os exemplares edificados na capital 

baiana.  

O conteúdo desta tese de doutorado foi desenvolvido em sete capítulos, assim 

intitulados: 1) Introdução; 2) Métodos; 3) O concreto armado; 4) Salvador nas primeiras 

décadas do século XX e a atuação das construtoras; 5) Manifestações arquitetônicas; 6) 

Considerações sobre o cálculo de estruturas em concreto armado e 7) Considerações 

finais. 

O primeiro capítulo propõe-se a situar o leitor no contexto da investigação que 

gerou a tese, esclarecendo as motivações e indicando os objetivos geral e específicos. Nele 

apresenta-se a justificativa pela escolha do tema e uma breve descrição do estado da arte, 

com as pesquisas mais relevantes envolvendo a temática do concreto armado, da 

arquitetura e de construções nas primeiras décadas do século XX. Ao final deste capítulo, 

a problematização com os questionamentos que motivaram a tese.  

O capítulo de número dois, Métodos, apresenta as definições dos principais 

termos abordados no trabalho e a metodologia adotada para a pesquisa, baseada 

sobretudo no levantamento de informações existentes em fontes primárias e secundárias 

usadas para o desenvolvimento da tese.  

O terceiro capítulo, denominado O Concreto Armado, traz informações sobre o 

material construtivo utilizado nas estruturas dos edifícios estudados, incluindo breve 
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histórico e considerações sobre os sistemas construtivos que o utilizavam. Comenta-se 

sobre o concreto armado no Brasil, sua introdução e aplicação pontual em edifícios 

emblemáticos construídos antes da Primeira Guerra Mundial e no entre guerras, as 

normas e procedimentos de concreto armado vigentes naquela época e as primeiras 

cimenteiras a se instalar neste país. 

No quarto capítulo, Salvador nas primeiras décadas do século XX e a atuação das 

construtoras, traça-se um panorama da situação da cidade no início do século passado, 

com ênfase no período entre guerras, destacando informações que envolviam a situação 

econômica e demográfica, além de aspectos urbanísticos (novas construções, transportes, 

infraestrutura etc). Ao fim do capítulo são apresentadas as principais construtoras 

atuantes na capital baiana no intervalo temporal estudado, com destaque para as suas 

contribuições na introdução e difusão da tecnologia do concreto armado na construção 

civil de Salvador. 

O capítulo que tem o título Manifestações Arquitetônicas (capítulo 5), apresenta 

ao leitor características das principais manifestações arquitetônicas recorrentes no país 

e, especialmente em Salvador, para situar o leitor em relação à arquitetura produzida no 

país nas décadas estudadas. Esclarece-se que as informações contidas neste capítulo não 

dizem respeito a uma análise profunda dos estilos arquitetônicos abordados, pois 

entende-se que isto já foi bastante explorado por diversos autores brasileiros e 

estrangeiros que dedicam suas carreiras a este tipo de estudo. Este capítulo inclui as 

análises de projetos de exemplar(es) característico(s) de cada manifestação os quais se 

teve acesso à documentação mais abundante. 

No capítulo seis são apresentadas considerações sobre o cálculo de estruturas de 

concreto armado, considerando aspectos normativos existentes no país e em Salvador 

naquela época. Tomou-se como base cálculos estruturais encontrados de projetos do 

período entre guerras para edifícios soteropolitanos e faz-se uma análise qualitativa 

comparativa entre parâmetros de cálculos antigos e parâmetros da normativa atual. 

O capítulo sete contém as considerações finais, no qual são apontadas as 

principais contribuições do concreto armado para a arquitetura produzida na capital 

baiana e respondidas as questões da tese apontadas no primeiro capítulo (item 1.3) com 

base nos materiais de pesquisa encontrados, especialmente os projetos e os cálculos, além 

de apontar sugestões para trabalhos futuros que complementem as informações 

presentes nesta tese e contribuam para o conhecimento e valorização do período 
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estudado, das técnicas e edifícios produzidos na capital baiana nas primeiras décadas do 

século passado.  

Apresentada a estrutura dos capítulos da tese, dá-se prosseguimento ao primeiro 

capítulo, apresentando os objetivos, justificativa e problematização da pesquisa.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral	

Esta tese tem como objetivo avaliar a contribuição do material concreto armado 

como sistema construtivo na estrutura e na arquitetura de edifícios soteropolitanos 

concebidos e/ou construídos no período entre guerras (1919-1938). 

 

1.1.2 Específicos	

• Refletir sobre o uso do concreto armado nas diferentes manifestações 

arquitetônicas recorrentes nas primeiras décadas do século XX na capital baiana;  

• Compreender a relação entre os elementos estruturais executados em concreto 

armado e o seu papel na expressão da arquitetura produzida em Salvador no 

período estudado; 

• Realizar análise comparativa qualitativa entre parâmetros utilizados no cálculo de 

elementos estruturais em concreto armado de edifícios do período entre guerras 

e o atual; 

• Difundir o conhecimento acerca do uso do concreto armado em Salvador no 

período entre guerras. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estudo do concreto armado ainda se constitui em grande investimento de 

pesquisadores na busca de soluções inovadoras, arrojadas e barateadoras para a 

construção de edifícios.  Este material construtivo, desde que começou a ser empregado 

na estrutura de edificações, permitiu maior liberdade criativa dos arquitetos quanto à 

concepção de novas formas e à organização dos espaços, independente da função. Quando 

a estrutura se manifesta enquanto elemento compositivo, pode contribuir com o 

ordenamento dos espaços devido à sua regularidade (modulação) e hierarquia, com a 
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riqueza da arquitetura do edifício, configurar padrões e texturas nas superfícies de 

fachadas, oferecer pistas visuais dos acessos, conectar a arquitetura de interiores com a 

de exteriores, dentre outras possibilidades (CHARLESON, 2009).  

Na Arquitetura brasileira, o concreto armado foi mais estudado e explorado a 

partir dos anos de 1940, com a produção modernista, quando foi usado em larga escala e 

a estrutura dos edifícios passou a exercer papel fundamental na expressão arquitetônica. 

Entretanto, nas décadas compreendidas entre as Grandes Guerras Mundiais já eram 

percebidas as primeiras utilizações do referido material construtivo em Salvador em 

quantidade considerável, comprovadas pelo número de solicitações de autorização para 

construção e reforma de edifícios. Escolheu-se este período para estudo por entender que 

nele o país voltou seus investimentos para o mercado interno e a sua industrialização; por 

considerar que nestas quase duas décadas, entre 1919-1938, o concreto armado foi 

introduzido efetivamente na construção civil (antes foi empregado em algumas 

edificações, mas em poucas de maneira expressiva) e por entender que grandes 

construtoras de matriz europeia instalaram-se no país, com filiais também em Salvador, 

provavelmente devido à tentativa de expansão dos negócios e abertura de novos 

mercados diante da reestruturação econômica de seus países de origem, devastados pela 

Primeira Guerra. 

Alguns trabalhos dedicaram-se a investigar o material ou o sistema construtivo, 

seu uso e/ou seu histórico na arquitetura brasileira como, por exemplo, a tese de Roger 

Pamponet da Fonseca contém informações sobre a atuação do escritório técnico do 

engenheiro Emílio Baumgart, considerado um dos principais estruturalistas brasileiros 

do início do século XX, cuja atuação foi de extrema importância para a difusão da técnica 

do concreto armado no Brasil. Fonseca (2016) identificou lacunas e imprecisões 

existentes na historiografia do concreto armado no Brasil e na produção da arquitetura 

moderna brasileira quanto aos aportes fornecidos pelo escritório de Baumgart, 

apontando este como precursor da chamada Escola Brasileira do Concreto Armado e 

salientando a importância do escritório na formação de profissionais que tiveram 

destaque na engenharia do país. A relação entre Baumgart e a arquitetura moderna deu-

se a partir da análise de edifícios expressivos em concreto armado calculados em seu 

escritório, como o Edifício A Noite, o Albergue da Boa Vontade e o Ministério da Educação 

e Saúde Pública.  
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O concreto armado também foi protagonista da tese de Maria Luiza de Freitas 

(FREITAS, 2011), sob orientação de Hugo Segawa, na qual a autora investigou a atuação 

das grandes construtoras no Brasil como um fator primordial para a modernização da 

arquitetura entre 1922 e 1937 por meio da análise de programas construtivos e da 

investigação da técnica e sua interferência na realização arquitetônica, em um período no 

qual a verdade construtiva passa a ser uma prática. Entretanto, não entrou no mérito das 

características e diretrizes construtivas dos materiais empregados pelas construtoras, 

sendo o principal deles o concreto armado. 

Elcio Gomes da Silva, por sua vez, dedicou-se em sua tese a mapear as premissas 

de projeto relativas às formas plásticas utilizadas por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo 

na concepção dos Palácios da Alvorada, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal 

Federal e do Planalto, tendo como fundamento a documentação gráfica dos projetos 

originais de arquitetura e de estrutura elaborados entre 1956 e 1960. Silva (2012) traçou 

a genealogia dos palácios e chegou à conclusão de que o domínio das soluções estruturais 

e o curto prazo para desenvolvimento dos projetos e da construção foram fatores 

determinantes nas decisões de arquitetura. O autor apresentou os projetos e descreveu 

as características destes em relação às técnicas construtivas, ao posicionamento e formato 

das estruturas, aos revestimentos, à forma plástica e o contexto em que as edificações 

foram concebidas.  

Sobre a história do concreto armado no Brasil, Santos (2008b) debruçou-se sobre 

uma perspectiva sócio-histórica sobre a investigação da supremacia do sistema 

construtivo do concreto armado, que foi concebida a partir dos currículos dos cursos de 

arquitetura e de engenharia civil, da organização profissional, das normas técnicas e de 

uma intensa campanha publicitária. Esse autor abordou a história do concreto, o discurso 

envolvido, a organização do trabalho e a difusão da tecnologia do concreto armado, de 

modo que o seu trabalho pode ser considerado de extrema relevância para a compreensão 

histórica de fatores que contribuíram com a implementação da então “nova” tecnologia 

no Brasil.  

Especificamente do período entre as duas grandes guerras mundiais, um estudo 

destaca-se: a tese de Clara d´Alambert (2003), sob orientação do Prof. Carlos Cerqueira 

Lemos, na Universidade de São Paulo, que abordou as manifestações da arquitetura 

residencial paulistana entre as grandes guerras, onde foram apresentadas as duas 

principais linguagens arquitetônicas recorrentes na capital paulista nas décadas de 1920 
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e 1930, a Neocolonial e o Art Déco, refletindo sobre as mudanças de gosto e de 

comportamento da arquitetura tida como erudita sobre a popularizada na classe média, 

no que diz respeito ao repertório formal de edifícios, às inovações construtivas e ao 

programa de necessidades. Na tese foram analisados, ainda, o contexto social, cultural, 

urbano e econômico existente em São Paulo.  

Apesar dos trabalhos apontados, ainda é restrito o número de pesquisas que 

tomem como referência o emprego do concreto armado nas quatro primeiras décadas do 

século XX, especialmente até os anos de 1930.  Considera-se que o emprego da tecnologia 

do concreto armado – inovadora nas primeiras décadas do século XX – não foi 

suficientemente explorado e não obteve o devido destaque na História da Arquitetura até 

hoje, especialmente em Salvador. No período entre guerras na capital baiana, as 

informações acerca do uso do concreto armado nas construções são bastante limitadas. 

Portanto, entende-se a necessidade de valorizar os edifícios projetados e construídos 

entre 1920 e 1940, que utilizaram o referido material na estrutura como uma maneira de 

compreender a influência da adoção desta na arquitetura produzida no período e 

valorizar o estágio tecnológico alcançado pela sociedade até então.  

Nas investigações para o desenvolvimento desta tese, percebeu-se que alguns 

pesquisadores já se dedicaram ao estudo da arquitetura que utilizava o concreto armado 

em Salvador, como Nivaldo Andrade (ver ANDRADE JUNIOR, 2011), professor da 

Faculdade de Arquitetura da UFBA, que desenvolveu tese sobre a Arquitetura Moderna 

na Bahia, dedicando-se a pesquisar arquitetura moderna produzida na Bahia entre 1947 

e 1951 e sua contribuição para a arquitetura moderna brasileira, especialmente a atuação 

do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) e sua função no 

planejamento da capital baiana na formação de técnicos que vieram a se envolver na 

consolidação da arquitetura produzida no Estado, com destaque para edifícios como o 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, o Teatro Castro Alves e o Hotel da Bahia, por 

exemplo. A tese do referido professor é de extrema relevância para a valorização do 

patrimônio arquitetônico soteropolitano produzido em meados do século passado, mas 

confirma a afirmação anterior sobre a dedicação de pesquisadores ao estudo da 

Arquitetura do pós-Segunda Guerra Mundial.  

Artigos e estudos importantes sobre as arquiteturas soteropolitanas 

consideradas modernas ou modernizantes, produzidas no século XX, cuja estrutura foi 

majoritariamente executada em concreto armado, foram publicados por Ana Carolina 
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Bierrenbach (BIERRENBACH, 2011a; 2011b; 2015; 2016) e Paulo Ormindo de Azevedo 

(AZEVEDO, 1988; 2007; 2009), ambos professores da Faculdade de Arquitetura da UFBA, 

e se constituem em fontes significativas para o conhecimento e a compreensão das 

edificações projetadas a partir da década de 1920.  

Acerca dos estilos recorrentes na cidade de Salvador, é válido citar duas 

dissertações apresentadas ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(PPGAU) da UFBA: a dissertação intitulada ‘A presença da arquitetura neocolonial na 

cidade de Salvador: apreciação do movimento enquanto contribuição para o repertório 

arquitetônico de Salvador (1920-1940)’, de Silvia Breitenbach (BREITENBACH, 2005b), e 

a ‘A linguagem Déco na arquitetura :uma dimensão da arquitetura moderna. Salvador nas 

décadas de 1930-1940’ de Ligia Galeffi (GALEFFI, 2003). A primeira buscou interpretar e 

contextualizar o Neocolonial, enquanto movimento e produção arquitetônica sob sua 

legitimidade e intenção nacionalista, buscando identificar o Neocolonial produzido 

principalmente entre 1920 e 1930 em Salvador tendo como exemplos edificações de 

diferentes usos. A segunda debruçou-se sob o acervo arquitetônico Déco soteropolitano 

das décadas de 1930 e 1940, apontando a negligência com que a manifestação 

arquitetônica foi tratada por muitos anos e procurando entender as motivações que a 

levaram a ser silenciada, ao mesmo tempo em que estudou as conexões rizomáticas feitas 

pela multiplicidade que constitui a arquitetura Déco.  

Sobre a Arquitetura Eclética, aponta-se a dissertação de Alfredo Telles de Lima 

(LIMA NETO, 2005), que trata do uso do concreto e da argamassa armada na arquitetura 

eclética em Salvador, considerando que a introdução do concreto armado se deu na 

mesma época em que o Ecletismo foi difundido, segundo o autor. Foram estudados os 

sistemas estruturais em concreto armado de exemplares da arquitetura eclética 

construídos na capital baiana no início do século XX, visando a sua catalogação e a análise. 

Dos inúmeros trabalhos e publicações encontrados, citados e não citados neste 

item, percebeu-se que nenhum aborda a temática do concreto armado no período entre 

guerras, tendo como sítio investigativo a cidade de Salvador com foco na arquitetura, 

relacionando as características de projeto e as diversas manifestações arquitetônicas 

recorrentes na cidade. Portanto julga-se que esta tese oferecerá contribuições 

significativas para compreender a inserção do concreto armado na arquitetura produzida 

entre as décadas de 1920 e 1940, em Salvador, ao tempo em que contribuirá com a 

valorização do patrimônio soteropolitano.  
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1.3 PROBLEMATIZAÇÃO 

Nesta tese, definiram-se questões que causaram inquietações e motivaram a 

pesquisa: 

 

a) Os elementos estruturais em concreto armado influenciaram os projetos 

arquitetônicos do período? Para responder a esta pergunta, foram feitas análises 

em exemplares da arquitetura produzida, observando o papel da estrutura na 

composição das fachadas e na definição das plantas. 

 

No decorrer do estudo, a partir dos documentos encontrados, foi estipulada uma 

segunda questão de pesquisa, com a finalidade de complementar a reflexão estabelecida 

na primeira questão:  

 

b) Quais as semelhanças entre as estruturas em concreto armado projetadas no 

período entre guerras e as de hoje, em relação aos parâmetros utilizados nos 

cálculos? Neste caso, foi feita uma análise comparativa de alguns parâmetros de 

cálculo encontrados nos documentos históricos do período estudado, à luz da 

teoria atual. 

 

Com o intuito de responder a estes dois questionamentos que motivaram a 

realização da tese, estabeleceu-se uma metodologia de pesquisa a ser abordada no 

capítulo a seguir.  
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2 MÉTODOS	

 

Antes de serem apresentados os métodos adotados, faz-se necessário esclarecer 

alguns termos relevantes para o desenvolvimento desta tese, tais como estrutura, 

tectônica, expressão tectônica e expressão arquitetônica. 

Pode-se definir estrutura	 como “o conjunto dos elementos estruturais da 

edificação, sendo responsável pela estabilidade do edifício” (ALBERNAZ e LIMA, 1997, p. 

243) ou então como “qualquer elemento estrutural que sustente cargas além de seu 

próprio peso ou cargas provocadas diretamente sobre tal elemento, como as oriundas da 

ação do vento e da neve” (CHARLESON, 2009, p. 13). A estrutura é considerada 

independente quando formada por componentes que não tenham função de vedação, 

proporcionando maior liberdade e flexibilidade no agenciamento dos espaços internos de 

um edifício e a possibilidade de abertura de longos e amplos vãos em suas fachadas – 

propriedades mais exploradas na arquitetura vinculada ao Movimento Moderno, quando 

a lógica do sistema construtivo é deixada aparente nas edificações. Segundo Edward 

Sekler3, 

Estrutura como conceito mais geral e mais abstrato designa um sistema 
ou um princípio da prescrição com o objetivo de dominar as forças que 
agem no edifício, como o esqueleto, os arcos, a abóbada, etc. Construção 
designa em contrapartida a realização efetiva através de diversos 
materiais e métodos de montagem. (…) Em resumo podemos dizer: A 
‘estrutura’ como princípio e ordem imanente realiza-se ‘pela construção’, 
mas é apenas ‘o arquitetônica’ que torna visíveis a estrutura e construção 
e confere-lhes uma expressão artística (SEKLER apud AMARAL, 2009, p. 
160). 

Nas construções brasileiras que utilizaram concreto armado no esqueleto 

estrutural de edifícios, o sistema mais popular é a laje maciça apoiada sobre vigas e pilares 

(sistema laje-viga-pilar), mas ainda existem outros tipos de lajes apoiadas diretamente 

sobre pilares: as nervuradas e as planas, sendo as últimas subdivididas em laje cogumelo 

(quando há capitel) e laje lisa (sem capitel). A escolha do sistema estrutural está 

relacionada a fatores técnicos e econômicos, principalmente à capacidade do meio técnico 

para desenvolver o projeto e executar a obra, à disponibilidade de materiais, de mão-de-

obra e de equipamentos necessários para a execução. Salienta-se que as estruturas (ou os 

                                                        
3 Para mais informações, consultar a referência: SEKLER, Edward. Structure, construction, tectonics. In: 
KEPES, Gyorgy (org.). Structure in art and in Science. New York: George Braziller, 1965, p. 89-95. 
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elementos estruturais) tratadas(os) nesta tese dizem respeito a lajes, pilares e vigas, 

executados em concreto armado, excluindo aqui as paredes estruturais. 

O entendimento de estrutura está ligado ao próximo termo: a tectônica, 

estudado por vários pesquisadores, dentre eles Kenneth Frampton e Edward Sekler. Uma 

das definições da palavra apresentada no dicionário Michaelis é “s.f. a ciência ou arte da 

construção (de edifícios, por exemplo), que abrange tanto o projeto artístico quanto o uso” 

(MICHAELIS, 2017). Em arquitetura, a palavra diz respeito não somente à manifestação 

física do elemento estrutural, mas “à amplificação formal de sua presença em relação ao 

conjunto das demais partes” (SANTA CECÍLIA, 2005, p.7) ou, nas palavras de Sekler, se 

caracteriza pela “relação inseparável entre a expressão artística e a lógica construtiva” 

(SEKLER apud AMARAL, 2009, p.160). Portanto, a tectônica seria a integração entre 

estrutura e construção como condicionantes de sua aparência, unindo os aspectos 

materiais da arquitetura aos aspectos estéticos e culturais. 

De acordo com Frampton (apud Santa Cecília, 2005), o potencial tectônico de um 

edifício pode ser alcançado quando há a interdependência mútua e harmônica entre 

estrutura, forma e construção. O potencial está na expressividade das estruturas, 

buscando a valorização de sua presença em relação a outras partes construtivas do 

edifício, cujo modo de atuação neste país foi possibilitado pelo aperfeiçoamento da técnica 

e pela difusão do uso do concreto armado na arquitetura (SANTA CECÍLIA, 2005). 

Segundo este autor, a expressão	 tectônica de uma edificação, portanto, decorre da 

utilização da estrutura enquanto geradora e definidora de espaços arquitetônicos, 

interferindo na sua aparência4. Por outro lado, diz-se ‘atectônico’ ao modo de expressão 

em que a lógica estrutural dos edifícios é escondida5, bastante comum em manifestações 

arquitetônicas recorrentes em Salvador entre o final do século XIX e início do XX, como 

será apresentado nos próximos capítulos.  

O termo expressão tectônica, por sua vez, relaciona-se à expressão da arquitetura 

por meio da linguagem	arquitetônica compreendida como o conjunto de elementos que 

dão à composição arquitetônica certo ordenamento sintático e morfológico de maneira 

que seja possível estabelecer a comunicação abstrata entre o sujeito e o espaço – este 

como produto da arquitetura. Os principais elementos compositivos que podem ser 

                                                        
4 Relevantes exemplos da expressão tectônica na arquitetura brasileira são o Palácio do Planalto, o Palácio 
da Alvorada, a Catedral de Brasília (todos de Oscar Niemeyer) e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(de Affonso Eduardo Reidy). 
5 SANTA CECÍLIA, 2005; LEGAULT apud AMARAL, 2009. 
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explorados como modo de expressão da arquitetura são forma, dimensão, textura, cor, luz 

e sombra. 

A relação entre a estrutura como parte da tectônica e, consequentemente da 

expressão tectônica será apresentada na tese por meio da análise de plantas e fachadas 

de alguns edifícios representativos para a arquitetura de Salvador, observando aspectos 

específicos a serem apontados no item 2.1.3. 

Sendo assim, traçou-se uma estratégia para desenvolver a pesquisa, mas antes de 

descrevê-la, faz-se necessário aclarar o que significa método, método	 científico e 

pesquisa. Entende-se por método o “caminho utilizado para chegar a determinado fim”, 

enquanto que o método científico pode ser compreendido como o conjunto de ações 

intelectuais e técnicas escolhidas para alcançar determinado conhecimento (GIL, 2008).  

De acordo com Gil (2008), pode-se definir pesquisa como “o processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico”, cujos objetivos fundamentam-se na 

apresentação de respostas ou soluções para determinados problemas, a partir da 

aplicação de procedimentos científicos. Minayo (1993) conceitua pesquisa como “a 

atividade básica da ciência na indagação e construção da realidade”. Segundo esta autora, 

é a pesquisa a responsável por fomentar e atualizar a atividade científica perante o 

mundo.  

Para que o conhecimento seja traduzido de maneira científica, é fundamental a 

sistematização de dados e procedimentos, bem como o emprego da racionalidade na 

pesquisa e tratamento de dados que se utilizam de métodos para a resolução dos 

questionamentos propostos. Neste capítulo serão apontados os métodos utilizados na 

pesquisa ligados às questões de investigação.  

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Os procedimentos adotados para a elaboração da tese foram divididos em três 

etapas: a) revisão de literatura, b) levantamento de dados e c) avaliação qualitativa dos 

dados. Cada etapa está detalhada nos itens a seguir.  

 

2.1.1 Revisão	de	literatura	

Nesta etapa deu-se a aproximação com o conhecimento do problema de pesquisa 

por meio de investigações sobre o tema. Procedeu-se com a leituras de publicações sobre 



33 

a história de Salvador no período definido como de interesse (entre guerras); 

manifestações arquitetônicas recorrentes no referido período; concreto armado como 

material de construção e tecnologia inovadora, além de bibliografias de interesse para a 

compreensão do contexto do objeto pesquisado.  

Os documentos e textos consultados localizam-se, principalmente, nas 

bibliotecas de Arquitetura e da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, na 

biblioteca particular do professor Mário Mendonça de Oliveira, no Arquivo Público do 

Estado da Bahia, na Biblioteca de Arte José Pedreira (Museu de Arte da Bahia), na 

Biblioteca Marieta Alves (Instituto Feminino da Bahia) e na Biblioteca do Arquivo 

Histórico Municipal de Salvador. 

Na revisão de literatura, pôde-se traçar um panorama acerca da situação político-

econômica de Salvador, no período entre guerras, buscando compreender o contexto que 

permitiu o uso em maior escala do concreto armado, como sistema construtivo em 

edificações soteropolitanas.  

A investigação debruçou-se, ainda, na compreensão das principais manifestações 

arquitetônicas vigentes das duas décadas que compreendem o intervalo entre a Primeira 

e a Segunda Grandes Guerras – período de experimentação artística e de afirmação, 

apesar da estagnação econômica e demográfica apontada por alguns autores como 

Almeida (2008) e Santos (2008a), a ser melhor abordada no Capítulo 3. Em tempo, foram 

pesquisadas generalidades acerca do uso do concreto armado como material construtivo 

no mundo, no Brasil e na cidade de Salvador. 

 

2.1.2 Levantamento	de	dados	

Para iniciar o levantamento de dados sobre os edifícios construídos ou projetados 

no período entre guerras, delimitou-se a área a ser estudada. A área de interesse deste 

estudo compreende, principalmente, os distritos da Conceição da Praia e da Sé – que hoje 

equivalem aos bairros do Comércio e do Centro Histórico, os quais concentravam a maior 

parte da população soteropolitana nas primeiras décadas do século XX, centro financeiro 

da cidade (Cidade Baixa) e centro administrativo e residencial (Cidade Alta), portanto 

área onde havia demanda por novas construções. Desta região foram extraídos 

exemplares relevantes, cujos projetos serviram como base de análise da relação entre a 

estrutura e o projeto de arquitetura.  
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Para obtenção das informações necessárias, visitou-se o Arquivo Histórico do 

Município de Salvador, localizado na Fundação Gregório de Matos, o Arquivo Público do 

Estado da Bahia e a Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Nestes locais foram 

encontrados artigos de jornais locais6, revistas técnicas especializadas7, editais de projeto 

e construção de edifícios, legislação municipal, fotografias, peças gráficas e memoriais de 

cálculo de edifícios projetados no período entre guerras. 

Definida a área, partiu-se para a coleta de dados sobre construções em concreto 

armado, que compreendeu o levantamento de projetos arquitetônicos, de cálculos 

estruturais e dados históricos sobre edificações de interesse.  

Esta fase compreendeu aquisição de dados relativos a projetos arquitetônicos e 

cálculos estruturais de edificações, que utilizaram componentes estruturais em concreto 

armado. As principais fontes de pesquisa foram os documentos submetidos à aprovação 

para obtenção de licença de construção de edifícios com estrutura em concreto armado, 

seja na execução de pequenas reformas ou de reconstruções, seja na construção de 

edifícios novos.  

No Arquivo Histórico Municipal de Salvador (AHMS) encontraram-se plantas de 

projetos diversos submetidos à aprovação pela Diretoria de Obras da Intendência 

Municipal em seis distritos diferentes: Sé, Conceição da Praia, Pilar, Mares, Penha e 

Vitória. Também se consultaram documentos textuais e iconográficos, tais como a 

legislação vigente no município que norteava as construções do período, como o Codigo 

de Posturas Municipaes da Cidade do Salvador, de 1921, a Lei nº 1.146 de 19 de junho de 

1926 (que regulava as construções na cidade), relatórios de antigos prefeitos, mapa da 

cidade, fotografias antigas de edificações etc.  

No Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), foram consultados os projetos 

submetidos à aprovação da Diretoria de Obras Públicas e Urbanismo (Fundo Secretaria 

da Agricultura, Industria, Comercio, Viação e Obras Publicas). Muitos dos projetos 

arquitetônicos encontrados estavam incompletos e poucas vezes encontraram-se os 

cálculos mínimos exigidos para a aprovação e concessão de licença para construir. Esta 

configurou-se na principal dificuldade para a pesquisa, o que acabou por restringir a 

                                                        
6 Jornal A Tarde e Diário de Notícias.  
7 Principais revistas consultadas: Técnica (BA), Revista do Instituto Politécnico da Bahia (BA), Revista EPUB 
(BA), A Casa (RJ), PDF – Revista de Engenharia da Diretoria de Obras Rio de Janeiro (RJ), Concreto (RJ),  
Estrutura (RJ), Revista do Clube de Engenharia (RJ), Revista Brasileira de Engenharia (RJ), Acrópole (SP) e 
Revista Politécnica, do Grêmio Politécnico (SP).  
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quantidade de objetos estudados e limitar a abordagem pretendida inicialmente, que era 

a análise da metodologia de cálculo utilizada pelos engenheiros no período entre guerras. 

Ainda na mesma Instituição, teve-se acesso a mensagens de ex-governadores da Bahia. 

Com o objetivo de compreender quais os documentos que norteavam os projetos 

e os cálculos de construções em concreto armado, buscou-se na internet fontes 

referenciadas nos documentos encontrados nos projetos, a exemplo do Decreto nº 6.000 

do Distrito Federal, de 1935 e de 1937, uma espécie de código de obras, que trazia 

recomendações para os projetos e cálculos em concreto armado na cidade do Rio de 

Janeiro, mais aprofundado do que o código de obras soteropolitano.  Documentos 

encontrados nos projetos arquitetônicos faziam referência, ainda, ao uso de tabelas de 

cálculo.  

 

2.1.3 Análise	e	avaliação	qualitativa	de	dados		

Esta etapa pode ser dividida em: a) a análise de projetos arquitetônicos do 

período entre guerras e considerações sobre a função da estrutura de concreto armado 

como norteadora dos projetos arquitetônicos; e b) a análise qualitativa da metodologia de 

cálculo e suas variações, quando comparada à metodologia adotada atualmente.  

A primeira parte envolveu a análise da documentação primária encontrada, em 

especial as peças gráficas componentes dos projetos arquitetônicos de edifícios que 

empregaram concreto armado em sua estrutura. A referência para a comparação dos 

projetos e suas soluções é a expressão tectônica alcançada na Arquitetura Moderna que, 

apesar de ter-se estabelecido apenas depois da Segunda Guerra Mundial, foi nela que o 

concreto armado atingiu seu papel de protagonista na construção.  Consideraram-se as 

principais manifestações arquitetônicas presentes em Salvador: a Eclética, a Neocolonial, 

a Art Déco, a Moderna (princípio da linguagem moderna) e as chamadas manifestações 

“híbridas”, que apresentavam elementos e soluções características de mais de um dos 

‘estilos’. Alguns aspectos foram estudados e analisados em planta e em fachada: a) 

modulação da estrutura na organização e racionalização dos espaços; b) expressão 

tectônica de elementos estruturais; c) compartimentação dos espaços do edifício; d) 

legibilidade da estrutura em relação às vedações; e e) articulação entre a estrutura e as 

fenestrações.  
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Os edifícios analisados quanto aos referidos aspectos localizavam-se nos distritos 

centrais da cidade, como mencionado no item 2.1.2: o de Conceição da Praia e da Sé. Do 

antigo distrito de Conceição da Praia, os exemplares selecionados foram o Edifício do 

Banco Econômico e do Instituto do Cacau e do antigo distrito da Sé, o Ed. A Tarde, o Cine 

Excelsior e o Elevador Lacerda, este último com acesso pelos dois distritos. Entretanto, 

alguns dos exemplares analisados no trabalho fugiam a esta concentração urbana e 

estavam localizados um pouco mais afastados do centro da cidade, no distrito da Vitória 

(Escola de Puericultura), de São Pedro (Instituto Feminino da Bahia), de Santo Antônio 

(Instituto Central de Educação Isaías Alves, antiga Escola Normal) e de Nazaré (Pupileira 

Juracy Magalhães). 

A segunda parte desta etapa compreendeu a avaliação dos cálculos encontrados 

para projetos em concreto armado de edifícios inteiros ou de elementos arquitetônicos 

com características diversas8. Devido à escassez de material para realizar uma análise 

quantitativa dos dados9, optou-se pela a análise qualitativa, tendo como base os cálculos 

encontrados; a Lei Municipal de Salvador nº1.146, de 1926; as normas da Associação 

Brasileira de Concreto (ABC), de 1931, e do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), de 

1939; o Decreto nº6.000 de 1937 do Distrito Federal (RJ) e as NBR 6120, de 1980 e 6118, 

de 2014. Por fim, traçaram-se considerações sobre as similitudes e diferenças do cálculo 

do concreto armado no início do século e o que se pratica nos dias de hoje.  

 

 	

                                                        
8 Os cálculos em concreto armado dos edifícios encontrados diferiam quanto ao número de pavimentos; uso 
da edificação; categoria de construção (reforma ou construção) etc.  
9 Cálculos incompletos ou sem definições de valores a serem adotados como parâmetros – tais como Fck 
(Resistência Característica do Concreto à Compressão) e cobrimento – e plantas componentes do projeto 
estrutural.   
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3 O	CONCRETO	ARMADO	

3.1 BREVE HISTÓRICO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA 

CONSTRUTIVO 

 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), o concreto, tal como conhecemos hoje, 

é um “material composto que consiste essencialmente de um meio contínuo aglomerante, 

dentro do qual estão mergulhadas partículas ou fragmentos de agregados”. O 

aglomerante, em geral cimento Portland, quando misturado à água forma uma pasta e a 

ela são incorporados agregados de diferentes granulometrias10, sendo mais comum o uso 

de areia como agregado miúdo e pedra britada. Os componentes desta mistura sofrem 

reações químicas culminando com o endurecimento do material construtivo e ganho de 

resistência mecânica. Para melhorar suas propriedades, podem ser acrescentados 

aditivos e/ou adições.  

Obviamente, o uso do concreto de cimento Portland só foi possível após a 

descoberta do referido aglomerante e a patente por Joseph Aspdin, em 182411. O cimento 

Portland era um cimento artificial produzido a partir de processos envolvendo a mistura, 

queima e moagem de pedras calcárias e argila para ser posteriormente pulverizado e 

misturado com água, endurecendo e adquirindo cor e resistência mecânica similar à de 

rochas encontradas em Portland (Inglaterra)12. O referido material viria a ser o principal 

constituinte do concreto armado, que nada mais é do que a associação do concreto 

(cimento, água, areia e pedra britada) com barras de aço. 

Segundo Ravara (2008), a partir de 1850 o cimento Portland tem comprovada a 

sua resistência e a sua capacidade construtiva, o que permite a sua ampla difusão nos 

países europeus com a criação de fábricas, especialmente na França e Alemanha, e 

                                                        
10 Agregado graúdo e miúdo. O primeiro termo refere-se à partículas de dimensões maiores que 4,8mm e o 
segundo termo à partículas entre 75µm e 4,8mm.  
11 Apesar da patente de Aspdin, sabe-se que Vicat projetou uma ponte sobre o Rio Dordogne, próximo à 
Souillac (França), constituída por arcos de concreto, sem armaduras. A ponte começou a ser construída em 
1812, anos antes da referida patente.  
12 Antes da invenção do cimento Portland, outros tipos de cimentos já eram utilizados na construção. O uso 
do cimento natural é conhecido pelo menos desde a época dos romanos que misturavam cal, cinzas 
vulcânicas (especialmente da região de Pozzuoli) e areia. Em 1756, John Smeaton utiliza uma mistura de 
sílica, cal e barro com propriedades hidráulicas, na construção do farol de Eddystone. Posteriormente, em 
1817, Vicat, considerado o inventor do cimento artificial, publicou estudos que definiram o processo de 
obtenção e a fórmula da cal hidráulica artificial oriunda da cocção do calcário, aplicando-o um ano depois 
na construção de uma ponte em Souillac, na França (RAVARA 2008; CARVALHO, 2008). Segundo Ravara 
(2008), baseado neste processo, Aspdin produziu e patenteou o cimento Portland. 
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posteriormente nos Estados Unidos (1872), até ser produzido em quantidade suficiente 

para ser comercializado em larga escala internacionalmente. A Revolução Industrial e a 

padronização dos processos de fabricação do referido cimento (e da argamassa produzida 

com ele) contribuem, a partir de 1880, para o estabelecimento de uma nova tecnologia 

construtiva, segundo Simonsen (apud RAVARA, 2008).  

O concreto simples, material construtivo de grande resistência mecânica à 

compressão, quando associado ao ferro, adquire resistência à tração, constituindo-se em 

uma alternativa ao uso de outros sistemas consagrados no final do século XIX, como a 

construção metálica e sistemas construtivos tradicionais e a alvenaria de pedra 

(SIMONNET apud RAVARA, 2008).  

Desde a civilização romana, era comum a prática de associar barras metálicas a 

pedras ou argamassas, com o intuito de aumentar a resistência desses materiais 

construtivos a esforços estruturais. Segundo Vasconcelos (1992), durante intervenção 

nas ruínas das termas de Caracalla, em Roma, observou-se que alguns vãos (maiores que 

o normal, para época) possuíam barras de bronze associadas a argamassas contendo 

pozolana.  

O mesmo autor afirmou que a utilização conjunta de peças metálicas e pedras 

naturais pôde ser vista, pela primeira vez, na estrutura do Panteão de Paris (concluído em 

1790) – originalmente denominado de Igreja de Santa Genoveva –, mais precisamente em 

grandes vigas que se apoiavam nas poucas colunas da fachada, sendo estas, por sua vez, 

responsáveis por transferir as elevadas cargas da superestrutura para as fundações. As 

barras eram dispostas em furos executados previamente nas vigas de pedra lavrada (com 

barras longitudinais retas na zona de tração e barras transversais na de cisalhamento). 

Após a inserção das barras, o espaço vazio era preenchido com argamassa de cal e se 

tornava uma alvenaria de pedra armada, cuja execução exigia certa habilidade dos 

operários (VASCONCELOS, 1992). 

Considerando a similaridade da prática de inserir barras metálicas em pedras 

para obter melhorias nas propriedades dos materiais, pode-se tomar o referido sistema 

como precursor do concreto armado, uma vez que possibilitou a associação da pedra 

(natural) com o ferro. Porém, no caso da pedra, a sequência era inversa: primeiramente 

se fazia a preparação da pedra com seus cortes e furos devidos para só então proceder 

com a colocação da armadura. Com o concreto armado, a “pedra artificial” – como ficou 
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conhecido –, faz-se primeiro o corte, dobramento e amarração das armaduras, para 

posterior colocação da “pedra” (VASCONCELOS, 1992). 

Uma das mais antigas publicações que se tem notícia sobre o concreto armado – 

denominado como ‘cimento armado’ até as duas primeiras décadas do século XX – foi do 

engenheiro francês Joseph Louis Lambot (1814-1887). Em 1854, quando já executava 

construções em “cimento armado”, Lambot solicitou a patente de um barco de concreto 

que projetara (Figura 1). Supõe-se que o engenheiro francês tenha feito uso de uma malha 

de finas barras de ferro entrelaçadas, associada a barras mais grossas. A estrutura do 

barco seria basicamente em argamassa armada, tendo as malhas a função de oferecer 

suporte à camada de argamassa que a cobria, permitindo conferir a forma ao barco sem o 

uso de moldes. Lambot apresentou seu barco na Exposição Universal de Paris em 1855, 

juntamente com seu pedido de patente (VASCONCELOS, 1992).  

 

Figura	1 – Réplica do barco de Lambot (s/d) 

 

Disponível em: http://www.arquiteturaportuguesa.pt/betao/ 

 

Na Exposição, o barco de Lambot não teve tanto sucesso quanto ele imaginava, 

mas chamou a atenção de Joseph Monier (1823-1906), um comerciante de plantas 

ornamentais, paisagista e horticultor, também francês. Este utilizou o concreto 

inicialmente para a execução de vasos, caixas, tubos para encanamento, reservatórios, 

ponte (1875), dentre outros, segundo Vasconcelos (1992), e posteriormente na execução 

de postes e vigas (HELENE e ANDRADE, 2010). 

O concreto armado de cimento Portland teve seu uso sistematizado na construção 

civil desde as últimas décadas do século XIX. Diversos sistemas estruturais para o cálculo 

de lajes, vigas e pilares, dentre outros componentes, foram desenvolvidos e patenteados 

a partir de ensaios práticos e experiências.  
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De acordo com Christophe (apud Lima Neto, 2005), os sistemas poderiam ser 

classificados segundo o tipo de armadura empregada, que poderiam ser de quatro tipos: 

retas e simples, curvas e simples, duplas ou mistas. As armaduras poderiam ser em barras 

chatas, redondas ou quadradas (aplicadas normalmente em peças de reduzida dimensão), 

perfis laminados “i” e “t” ou, ainda, trilhos inutilizados. Nestes últimos casos, pelo 

dimensionamento ser baseado no empirismo, sem um método de cálculo específico, 

segundo CHRISTOPHE (apud LIMA NETO, 2005), era comum que os perfis metálicos 

empregados fossem muito robustos ao ponto de, sozinhos, serem capazes de suportar os 

esforços. 

Os primeiros procedimentos de cálculos foram realizados por Matthias Koenen 

(1886) e Gustav Adolf Wayss (1887) – sendo estes baseados no empirismo. Somente a 

partir de 1902, quando o engenheiro alemão Emil Mörsch apresentou a sua teoria de 

treliças, baseada em fórmulas de resistência dos materiais e em experiências práticas, é 

que a teoria passou a ser aplicada com mais frequência, segundo Lima Neto (2005). De 

acordo com Carvalho (2008), esta teoria (treliça clássica de Mörsch) serviu como 

referência para o entendimento e a fundamentação do comportamento de vigas de 

concreto armado submetidas à flexão e à torção, tornando-se um método de credibilidade 

no que diz respeito ao dimensionamento e ao detalhamento de elementos em concreto 

armado, usado como referência pelas principais normas de projeto com o referido 

material construtivo ao redor do mundo (MC CEB-FIP de 1990, Eurocode 2 de 1992, DIN 

1045-1 de 2003, ACI 318-02 e NBR 6118).  

Os sistemas estruturais eram patenteados, em geral, segundo o nome de seus 

inventores. Uma das primeiras patentes foi a de Joseph Monier que, em 1877, criou seu 

sistema evidenciando o relevante papel do ferro associado ao concreto armado. As lajes 

do sistema Monier eram compostas por uma armadura de barras de ferro ou aço dispostas 

perpendicularmente e amarradas por arames nos pontos de intersecção, formando uma 

quadrícula13, assentadas normalmente sobre vigas de aço recobertas por concreto 

(SEGURADO, s/d), conforme Figura 2. O dito sistema era baseado em um método circular 

                                                        
13 A espessura das lajes de Monier variava entre 5 e 8cm, com barras de 5 a 15mm de diâmetro, 
recobrimento em concreto de 15mm (mínimo) e obedecendo a vãos máximos de 4 metros (SEGURADO, 
s/d). 
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de moldagem concreto, tendo sua licença comercializada em diversos países, além da 

França14 (RAVARA, 2008).  

 
 

Figura	2 – Laje Monier entre vigas 

   

Fonte: SEGURADO (s/d, p.349-350) 

 

Simultaneamente, nos Estados Unidos, Thaddeus Hyatt (1816-1901)15 

desenvolveu estudos e criou uma patente para o concreto armado em 1878, construindo 

o primeiro edifício em concreto armado no ano de 1893, na Califórnia (HELENE e 

ANDRADE, 2010, p. 913). No sistema criado por Hyatt para lajes, a armadura era 

composta por barras chatas na zona de tração, dispostas à cutelo, contendo orifícios por 

onde passam arames interligando-as e funcionando como barras de distribuição 

(SEGURADO, s/d). De acordo com Vasconcelos (1992), Hyatt foi o primeiro a perceber a 

verdadeira função da armadura no concreto, como um compósito, entendendo a 

necessidade de se inserir uma armadura transversal bem ancorada e o correto 

posicionamento das ferragens, de modo a colaborar com o aumento da resistência nas 

estruturas.  

Em 1884, Monier vendeu sua patente do concreto a duas empresas alemãs: a 

Freytag & Heidschuch e a Martenstein & Josséaux. Dois anos depois, Gustav Adolf Wayss 

adquiriu a patente e fundou, em Berlim, a sua empresa para construção em concreto 

armado. De início, o novo sistema gerou desconfianças quanto à sua qualidade, obrigando 

Wayss a realizar testes que comprovaram a eficiência do Monierbau16, atestando que o 

concreto resistia bem aos esforços de compressão e o ferro absorvia as tensões de tração, 

chegando às mesmas conclusões que Hyatt (CARVALHO e ROCHA, 2003).  

                                                        
14 Diversos sistemas para o uso de lajes em concreto foram apresentados por muitos profissionais, como os 
sistemas Coularou, Demay, Matrai, Pohlmann, Schülrt, Vallière, dentre outros, sendo boa parte deles com 
pequenas variações de sistemas anteriores como o caso do Sistema Schütter, Ransome, Kœnen – baseados 
no de Monier (SEGURADO, s/d). 
15 Hyatt, que era advogado, em 1877 publicou resultados de ensaios realizados vinte anos antes sob o título 
“An account of some experiments with Portland-Cement-Concrete, combined with iron as a building 
material with reference to economy of construction and for security against fire in the making of roofs, 
floors and walking surfaces” (VASCONCELOS. 1992, p. 10).  
16 Como ficou conhecido o sistema construtivo patenteado por Monier. 
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Wayss associou-se à C. Freytag, em 1894, e juntos formaram uma das empresas 

de maior visibilidade mundial na construção em concreto armado: a Wayss & Freytag, 

focada no estudo, fabricação e comercialização do concreto armado naquele país 

(SIMONNET apud RAVARA, 2008). A Wayss & Freytag teve relevante atuação na 

Argentina, no Uruguai e no Brasil nas primeiras décadas do século XX, por meio de suas 

filiais (HELENE e ANDRADE, 2010). 

Apesar de vários estudos acerca do uso de concreto associado ao ferro terem 

acontecido isoladamente, principalmente na França, nos Estados Unidos e na Alemanha, 

destaca-se a atuação de dois engenheiros responsáveis pela criação e difusão 

internacional do uso do concreto armado: Coignet (1814-1888) e François Hennebique 

(1842-1921).  

No sistema criado por Coignet, por volta de 1892, as lajes apoiavam-se sobre as 

vigas, armadas exclusivamente com aço, sendo a armadura formada por três partes 

diferentes: uma destinada a resistir aos esforços de tração, outra aos de compressão 

(ambas dispostas longitudinalmente e paralelas entre si) e uma terceira disposta 

transversalmente, unindo as duas primeiras17, conforme Figura 3 (SEGURADO, s/d). 

 

Figura	3 – Sistema Coignet 

 

Fonte: SEGURADO (s/d, p. 355) 

 

Coignet (1814-1888) levou a técnica do concreto armado ao cenário 

internacional ao construir uma ponte no parque do Brooklyn, em Nova Iorque – cidade na 

qual abriu um escritório da sua companhia de construção – segundo o seu sistema. Antes 

disso, construiu na França sua residência em Saint Denis, um aqueduto, um quebra mar, 

uma igreja e diversas outras obras de grande porte utilizando o concreto armado.  

                                                        
17 Este sistema tem algumas variações. Para maiores esclarecimentos, consultar o livro Cimento Armado, de 
João Emilio dos Santos Segurado.  
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François Hennebique (1842-1921), construtor francês, obteve destaque 

internacional nas construções em concreto armado quando desenvolveu um sistema 

construtivo, denominado por ele de Betón Armé, que adotava o uso de pilares e vigas para 

a construção de edifícios com estrutura em concreto e vergalhões como armadura, em 

contraposição aos perfis metálicos comumente associados ao concreto (DELHUMEAU 

apud RAVARA, 2008). Este sistema foi um dos mais difundidos internacionalmente e 

serviu como base para o desenvolvimento dos cálculos atuais de estruturas em concreto 

armado.  

A armadura do sistema Hennebique era mista, composta por barras retas e 

curvas, tanto em lajes18 quanto em vigas. A armadura inferior era em barras retas e a 

superior em barras curvas, paralelas às primeiras, aproximando-se destas até quase unir-

se no centro da viga, conforme Figura 4. Para resistir ao escorregamento eram utilizados 

estribos19 em arco de ferro ou barra chata revirada. 

Segundo Vasconcelos (1992), a grande contribuição de Hennebique foi a inserção 

de outras armaduras, além da armadura reta de tração (armaduras dobradas, 

prolongadas em diagonal etc). Criou as vigas T, considerando a colaboração das lajes como 

mesa de compressão, e foi o primeiro a inserir estribos para absorver tensões 

provenientes do esforço cortante. 

 

Figura	4 – Viga do sistema Hennebique 

 
Fonte: SEGURADO (s/d, p. 357) 

 

Um dos mais notáveis constituintes do sistema patenteado foi a laje “ordinária”20, 

constituída por uma série de vigas que se cruzavam, formando uma laje alveolar 

(nervurada), segundo Ravara (2008).  

                                                        
18 As lajes do sistema Hennebique poderiam possuir vãos de 10 a 14 metros, mas preferencialmente com 
apoios intermediários, segundo Segurado (s/d, p. 358). O recobrimento em concreto na parte superior era 
de 8mm e de 15mm na parte inferior das lajes. 
19 Os estribos eram dispensados em lajes com espessura menor do que 8 cm (SEGURADO, s/d, p. 358). 
20 Patenteada em 1900. 
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O sistema Hennebique poria em xeque o uso da estrutura metálica na construção, 

assim como o das alvenarias estruturais. De acordo com Delhumeau (apud Ravara, 2008), 

a adoção do dito sistema, a partir dos primeiros anos do século XX, foi incentivada nos 

países em que a disponibilidade do ferro perfilado fazia-se escassa – tais como Portugal, 

Suíça e Espanha –, elevando o custo deste material. Porém, mesmo nos países europeus 

que tinham a indústria metalúrgica mais desenvolvida, Hennebique firmou parcerias para 

o fornecimento de estribos, fundamentais para a construção em concreto armado e para 

o sucesso do sistema uma vez que o concreto armado utilizava matéria-prima pouco 

industrializada.  

Hennebique investiu maciçamente na propaganda, monopolizando a construção 

em concreto armado mundial entre 1895 e 1910 (DELHUMEAU apud RAVARA, 2008). 

Vendeu a concessionários o direito de construir segundo o seu sistema, impondo controle 

sobre a sua implementação, ao tempo em que garantia o sucesso da internacional da sua 

propriedade intelectual, além de lucros significativos21 (RAVARA, 2008).  

Um dos primeiros edifícios em estrutura independente de concreto armado 

utilizando o sistema Hennebique foi construído na cidade de Paris, em 1901, para ser sede 

do seu escritório (Figura 5). O referido sistema foi utilizado na construção de inúmeros 

edifícios, pontes, túneis, diques, depósitos etc.   

 

Figura	5 – Edifício em Paris sito à Rue Danton, nº1, construído em 1901 

 
Fonte: HELENE e ANDRADE (2010) 

                                                        
21 De acordo com Ravara (2008, p. 83), os concessionários tinham obrigação contratual de repassar a 
Hennebique o valor de 10% do montante de cada obra executada. Aqueles deveriam, ainda, atingir uma 
quantidade mínima de obras por ano para garantir a exclusividade do uso do sistema em uma determinada 
área de influência. Caso isso não fosse cumprido, a empresa de Hennebique concedia o direito de uso do 
sistema a outro concessionário para que este atuasse na mesma região do primeiro. 
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O desenvolvimento da indústria cimenteira foi primordial para a propagação do 

uso do concreto armado nas construções. Na Europa, a Suíça alcançou bons resultados 

relativos à qualidade e à homogeneidade das misturas de cimento e incentivou a criação 

de normas e diretrizes para as construções com o referido material construtivo (RAVARA, 

2008).  

A continuidade estrutural, possibilitada pelo sistema Hennebique, alterou os 

rumos da construção civil.  A estrutura monolítica e independente em concreto armado 

serviria, inicialmente, como base para a arquitetura dita “de estilo”, sendo revestida por 

elementos decorativos, para posteriormente exercer papel decisivo na concepção 

arquitetônica, onde a estrutura se torna parte fundamental da expressão arquitetônica.  

Do ponto de vista do uso do concreto como expressão da arquitetura, é 

primordial citar o papel pioneiro do arquiteto belga Auguste Perret (1874-1954), que 

trabalhou por alguns anos com Hennebique. Por meio de experimentação da técnica e das 

formas possibilitadas pelo material, Perret inicia nova lógica na produção da arquitetura. 

Perret era partidário do uso do referido material construtivo, pois acreditava que este 

conseguia satisfazer as exigências dos mais diversos programas e formas a custos baixos 

(SEGAWA,1997).  

Que formas nascem, então, naturalmente, do concreto armado? As formas 
simples e grandiosas. Apiloado nas fôrmas, ele exclui as complicações. Se 
se presta para amplas abóbadas, ele se coloca sobretudo em honra à linha 
horizontal. A plena seção de seus pilares lhes confere uma elegância 
austera. Nada de bases, pois a coluna brota do solo. Nada de capitéis, 
porque a viga e a coluna são da mesma matéria. O capitel, útil em uma 
construção de pedras emparelhadas, por repartir sobre o apoio a carga 
da arquitrave ou lintel, torna-se supérfluo em um sistema monolítico 
(PERRET, 1928 apud SEGAWA, 1997, p. 59-60). 

Perret foi influenciado pelas teorias classicistas no que tange à clareza do uso das 

formas, especialmente as geométricas, rigor na construção, simplificação das formas e 

simetria, mas em seus projetos buscava apresentar reinterpretações do estilo clássico, 

utilizando teorias modernas, principalmente em relação ao uso de novos materiais 

construtivos ou releitura de outros materiais antigos (MARTINS, 2015).  

O arquiteto projetou em 1903 uma garagem na capital francesa, à Rua Ponthieu, 

nº51, inaugurada em 1905, com estrutura completamente em concreto e no mesmo ano, 

Perret projetou e construiu um dos edifícios que viria a se tornar referência no uso do 
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concreto armado como agente principal na expressão arquitetônica: o Edifício 25 Bis, da 

Rua Franklin (Figura 6).  

 
Figura	6 – Edifício 25 Bis, à Rua Franklin, Paris 

 
Fonte: https://jmrenard.wordpress.com/category/balades-architecturales/paris/paris-16e/ 

 

No referido edifício, a estrutura em concreto foi utilizada sem tentativa de 

disfarce, mas como um dos elementos principais de sua constituição. A planta é livre, 

possibilitada pela adoção da estrutura independente. Na fachada, notam-se planos 

salientes e recuados e a intenção de movimento. Na cobertura, foram utilizadas lajes 

delgadas em concreto que saltam para permitir a existência de uma área sombreada, 

formando, no último pavimento, um pequeno terraço jardim. O pavimento térreo que 

outrora abrigou o escritório de Perret, possui vedação em vidro (GIEDION, 2004).  

Segundo Giedion (2004), neste edifício, a maior contribuição de Perret diz 

respeito à implementação de planta livre, obviamente possibilitada pela escolha da 

estrutura. O arquiteto projetou cada pavimento como uma unidade independente. 

Perret projetou, também em concreto armado, o Teatro dos Campos Elísios 

(Théâtre des Champs-Élysées, inaugurado em 1913) e a Igreja de Notre Dame, de Raincy 

(1923), na qual obteve sucesso na combinação do sistema românico das abóbadas de 

berço com a leveza, a transparência e a transcendência dos vitrais coloridos (Figura 7).  

Externamente, o edifício apresenta linhas modernistas referenciadas na verticalidade da 

arquitetura gótica (Figura 8).  
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Figura	7 – Interior da Igreja de Notre Dame du Raincy 

 

Disponível em: http://www.parishoteles.net/noticias/page/19 
 

Figura	8 – Fachada da Igreja de Notre Dame du Raincy 

 
Disponível em: https://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/france/raincy/perret.html  

 

Ainda nas primeiras décadas do século XX, vale ressaltar a relevância de Eugène 

Freyssinet (1879-1962)22 e Pier Luigi Nervi (1891-1979) e suas grandiosas obras em 

concreto armado, cujo talento e habilidade eram traduzidos em soluções técnico-

estruturais ousadas e elegantes, tornando-se referência para a produção de um novo tipo 

de arquitetura que alcançou prestígio mundial.  

Pode-se citar de Freyssinet a obra dos Hangares do Aeroporto de Orly, na França, 

destinados aos dirigíveis, em 1916 (Figura 9). Estes eram constituídos por abóbadas 

                                                        
22 É considerado o pioneiro no emprego de concreto protendido no mundo. 
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nervuradas em concreto armado que provavelmente serviram de inspiração para os 

clássicos da obra de Nervi: os hangares de Orvieto (1935) e Orbetello (1940), na Itália, 

cuja estrutura em concreto armado pré-moldada dava vida a uma cobertura geodésica, 

tomando partido da liberdade estrutural na produção da arquitetura (Figuras 10-11).   

 
Figura	9 – Hangares do aeroporto de Orly (1923) 

 
Disponível em: http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/02/hangares-para-dirigibles-de-orly/?lang=pt 

 

Figura	10 – Hangar em Orvieto, Itália, em concreto pré-moldado, construído em 1935 

 

Disponível em: http://www.infobuild.it/2011/04/pier-luigi-nervi-architettura-come-sfida/ 

 

Figura	11 – Hangar em Orbetello, Itália, construído em 1940 

 

Disponível em: http://pierluiginervi.org/pier-luigi-nervi-architecture-as-challenge/the-12-architectural-
icons-presented-in-the-travelling-exhibition 

 



49 

Destaca-se, ainda, a atuação do engenheiro suíço Robert Maillart (1879-1940) 

responsável pelo projeto de pontes em concreto armado em arco – um conceito inovador 

do ponto de vista estético, quando era comum o emprego de estrutura metálica treliçada 

à época. 

Nas décadas seguintes, especialmente no pós-Segunda Guerra, a técnica do 

concreto armado foi se desenvolvendo e ganhando mais espaço ainda na construção civil 

e na arquitetura. Na linguagem da Arquitetura Modernista, a estrutura em concreto 

aparente alcança sua máxima expressão e ocupa lugar de destaque na arquitetura 

moderna e, neste cenário, o Brasil destacou-se positivamente a partir de meados do século 

XX.  

 
 

3.2 O CONCRETO NO BRASIL NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX  

O concreto23, no Brasil, vem sendo utilizado pelo menos desde os primeiros anos 

do século XX, inicialmente de forma tímida como, por exemplo, na pavimentação de 

passeios, no assentamento de paralelepípedos de granito nas vias públicas – comum 

durante a administração do Prefeito Pereira Passos (1902-1906) no Rio de Janeiro, 

segundo Santos (1981). O referido material também foi empregado na pavimentação da 

Estrada de Caminhos do Mar (SP), em 1908, sendo esta a primeira estrada do Brasil com 

este tipo de pavimento (TOLEDO, 1966). 

Em muitas edificações construídas entre o final do século XIX e o início do XX, 

uma camada de concreto simples era executada na projeção dos edifícios no terreno, com 

o objetivo de evitar a absorção por capilaridade da umidade proveniente do solo através 

das paredes, conforme documentos consultados existentes no Arquivo Histórico 

Municipal de Salvador24.  

Conforme Vasconcelos (1992), a mais antiga notícia encontrada sobre o uso do 

concreto armado no Brasil é de 1904, na publicação “Construções em Cimento Armado”25, 

em que a “Empreza de Construccções Civis” é indicada como a responsável pela 

construção das primeiras edificações com o dito material. Tratava-se de seis residências 

contendo fundações, paredes, vigas, soalhos, tetos, escadas e muros em concreto armado 

                                                        
23 Todas as vezes que aparecer no texto o termo “concreto”, entenda-se que se refere ao concreto que utiliza 
como aglomerante o cimento Portland, portanto, o concreto de cimento Portland.  
24 Fundo Intendência Municipal, Documentos Avulsos, Projetos Arquitetônicos. 
25 Pertencente ao curso do Prof. Antonio de Paula Freitas, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 
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e, posteriormente, de quatro prédios de dois pavimentos, em Petrópolis – todos a cargo 

do engenheiro Carlos Poma. 

Na mesma publicação, há informação sobre o uso de concreto armado na 

substituição de uma galeria de madeira e na construção de um túnel em concreto armado 

na Estrada de Ferro Central, em 1901, onde foi empregado cimento armado contendo 

trilhos velhos Vignoles, barras e cantoneiras de ferro, massa de cimento, pedra britada e 

areia (VASCONCELOS, 1992).   

Posteriormente, o concreto armado se popularizou no Brasil, incentivado pelo 

aquecimento da economia, especialmente a agroexportadora, que contribuiu com o 

desenvolvimento da indústria da construção civil. Com estrutura em concreto armado 

foram construídos viadutos, pontes, reservatórios, muros de arrimo, edifícios residenciais 

e comerciais, hotéis etc, ainda nas três primeiras décadas do século XX (VASCONCELOS, 

1992). 

As vantagens do uso do novo material referiam-se, especialmente, à redução de 

peso das estruturas em relação à alvenaria tradicional, manutenção da rigidez, certa 

resistência ao fogo, rapidez na execução das obras e redução de custos. Uma matéria na 

revista A CASA26, de 1928, enfatizava alguns dos aspectos positivos da adoção do concreto 

nas construções: 

A situação economica actual obriga-nos a procurar todos os meios 
tendentes a reduzir cada vez mais o custo dos materiaes e o dos serviços, 
afim de baratear a construcção. Assim, o judicioso emprego do concreto 
e do ferro permittiu uma consideravel reducção na espessura dos muros 
e das paredes. Nas cidades onde o terreno é caro, esta diminuição de 
espessura apresenta uma dupla vantagem, pois, além de reduzir o custo 
das paredes, augmenta o espaço aproveitavel. (UM NOVO..., 1928, p.32)   

 

Uma das primeiras edificações em estrutura de concreto armado que se tem 

notícia neste país é a famosa Estação Ferroviária de Mairinque (projeto de 1906 e obra de 

1907), no estado de São Paulo, de autoria de Victor Dubugras (1868-1933) (Figura 12). 

 

  

                                                        
26 Revista carioca de engenharia, arquitetura e decoração. 
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Figura	12 – Estação ferroviária de Mairinque 

 
Autor: Victor Hugo Mori (2008).  

Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.109/44 

 

Trata-se de um edifício pioneiro e inovador do ponto de vista arquitetônico e 

estrutural, executado em concreto armado quando, ainda na Europa, estavam sendo 

desenvolvidas as primeiras experiências empregando o referido sistema construtivo. A 

Estação apresenta linguagem arquitetônica com tendências modernas, tanto no que diz 

respeito à volumetria geometrizada, a ausência de elementos decorativos27, pelo papel 

desempenhado pela estrutura – não apenas como suporte do edifício, mas também como 

parte da expressão arquitetônica –, bem como no uso de materiais inovadores para a 

época de sua construção. Mesmo que se configurasse em um caso isolado neste país nos 

primeiros anos do século passado, esta construção não passou despercebida: a ela foram 

dispensados inúmeros elogios por sua racionalidade em uma série de artigos publicados 

na Revista Polytechnica, no ano de 1908, pouco tempo depois de sua inauguração. O 

trecho transcrito a seguir registra o caráter inovador do uso do concreto armado: 

A bela composição do Sr. Dubugras tem, sôbre todos, êste grande mérito 
– o de convencer da possibilidade de fazer bela uma obra de cimento 
armado os descrentes da estética do nôvo sistema de construção os que 
acreditam que o único meio de tornar atraente uma obra executada com 
êste material é esconder a natural rigidez geométrica das formas que 
decorrem da construção da mesma(...) (REVISTA POLITÉCNICA apud 
TOLEDO, 1966, p. 50) 

Segawa (1997) e Bruand (1981) descreveram o edifício como uma estrutura 

monolítica executada em concreto armado, não com vergalhões, mas com trilhos 

                                                        
27 Exceto os frisos de argamassa nos quatro pilones (torreões), que se repetiam nos fustes das colunas 
internas.  
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inutilizados28, perfis metálicos e metal deployée29 (Figura 13). Naquele momento, os 

sistemas construtivos envolvendo concreto armado eram diferentes do que conhecemos 

hoje, conforme mencionado anteriormente neste trabalho, mas, ainda assim, este a 

estrutura deste edifício pode e deve ser considerada como concreto armado, à revelia de 

alguns autores, a exemplo de Botelho30 (2011) e Vasconcelos (1992). 

 
 

Figura	13 – Detalhe da estrutura de um pilar da Estação de Mairinque 

 
Autora: Maria Augusta Justi Pisani (2008) 

Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.109/44 
 

Conforme Lemos (apud CORRÊA e PISANI, 2009), a Estação pode e deve ser 

considerada como o primeiro edifício moderno do Brasil, tendo em vista o ineditismo do 

emprego do concreto armado, aproveitando suas potencialidades plásticas nos torreões, 

nas lajes que cobrem vãos consideráveis, nas vigas em arco, dentre outros elementos, 

calculados com a devida coerência para atender a um programa relativamente novo para 

o período. Da mesma opinião corrobora o professor Nestor Goulart Reis Filho (1997) ao 

enfatizar o uso de estruturas em concreto armado como artifício de valorização plástica 

                                                        
28 Empregados na execução da estrutura dos pilones e alguns outros elementos estruturais mais robustos 
(REIS FILHO, 1997, p. 65).  
29 De acordo com o “Relatório técnico para as obras de recuperação da estação de Mairinque”, da empresa 
PLANART S/C em 1979, coordenado por Nestor Goulart Reis Filho e referenciado por Paulo Roberto Corrêa 
e Maria Augusta Justi Pisani, os elementos estruturais da Estação eram compostos por trilhos inutilizados, 
ferros-velhos, telas metálicas tipo deployée e concreto executado com cimento Lonquetv.  A laje da fundação 
possui 14cm de espessura, enquanto as de cobertura do edifício apresentam seção variável de 5 a 7 cm, 
chegando a um vão máximo de 10m, no hall (CORRÊA e PISANI, 2009). 
30 Segundo este autor, a estrutura da Estação de Mairinque é metálica, revestida em concreto, sendo este 
responsável apenas por proteger os perfis de aço e os trilhos contra processos corrosivos, não podendo ser 
considerada em concreto armado. Não podemos concordar com esta afirmação, uma vez que diversas 
publicações como a de SEGURADO (s/d), referenciada nesta tese, admitem uma série de sistemas 
construtivos em concreto armado do início do século XX contendo perfis metálicos que eram considerados 
concreto armado (ou cimento armado, conforme terminologia do período). A estrutura do edifício é 
condizente com o que se entendia por concreto armado nas primeiras décadas do século passado.  
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da edificação. Reis Filho (1997) destaca o domínio da linguagem plástica, por parte de 

Dubugras, considerando o uso da técnica do concreto armado (estrutura independente e 

vedações laterais em alvenaria ou esquadrias) já nos primeiros anos do século passado 

(Figura 14). 

 

Figura	14 – Interior da Estação de Mairinque 

 
Fonte: Reis Filho (1997) 

 

Em 1923 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o Copacabana Palace Hotel, em estilo 

eclético e estrutura de concreto armado. Foi concebido pelo arquiteto francês Joseph Gire 

(1872-1933) para receber turistas para a Exposição de Comemoração do Centenário da 

Independência, apesar de só ter sido inaugurado cerca de um ano depois do evento, 

devido à dificuldade de importação de materiais empregados (CARVALHO e ROCHA, 

2003).  

Joseph Gire também projetou o edifício-sede do Jornal A Noite (1930), no Rio de 

Janeiro, em parceria com Elisário Bahiana, cuja estrutura em concreto armado foi 

calculada por Emílio Baumgart e a obra executada por Gusmão, Dourado & Baldassini, 

configurando-se em um marco na construção civil brasileira (SANTOS, 1981; 

VASCONCELOS, 1992). O referido edifício contava com 24 pavimentos e 102,4 metros de 

altura, apresentando linguagem arquitetônica em linhas geométricas, compatível com o 

gosto Déco, seguindo as diretrizes de Perret quanto ao uso da estrutura integrada à 

arquitetura, conforme Segawa (1997) (Figura 15).  
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Figura	15 – Fachada do Edifício-sede do Jornal A Noite 

 
Autora: Manuella Souza (2016) 

 

Segundo Lúcio Costa (1965),  

“o edifício A Noite pode ser considerado o marco que delimita a fase 
experimental das estruturas adaptadas a uma ‘arquitetura’ avulsa da fase 
de elaboração consciente de projetos já integrados à estrutura (fase) que 
teria depois, como símbolo definitivo, o Ministério da Educação e Saúde 
(...)” (COSTA apud CARVALHO e ROCHA, 2003, p.103) 

 

No final da década de 1920, em São Paulo, inaugurou-se o edifício Martinelli (1924-

1929), empreendimento do imigrante italiano Giuseppe Martinelli, superando em altura 

o edifício do Jornal A Noite. Construído em estrutura de concreto armado, apresentava 

impressionantes 105,65 metros de altura distribuídos em 25 andares, com ornamentos e 

feições segundo o estilo eclético (SEGAWA, 1997), sendo o responsável pelo projeto 

William Fillinger (VASCONCELOS, 1992). 

O concreto também foi empregado simultaneamente na estrutura da estátua do 

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, entre 1925 e 1931. O projeto foi do engenheiro Heitor 

da Silva Costa, posteriormente modificado pelo escultor francês Paul Landowsky, 

constituindo-se em um record mundial à época de sua construção: o maior monumento 

em concreto armado no mundo, tendo a estátua 30 metros de altura, assentada sobre um 

pedestal de 8 metros, segundo Vasconcelos (1992). A estrutura da estátua assimilava-se 

à de edifícios comuns em concreto armado: quatro colunas octogonais compunham a base 
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retangular da estrutura, ligadas por quatro vigas e sobre estas, lajes com diferentes 

dimensões para determinar a silhueta do monumento31.  

Nota-se que o concreto era empregado no período entre Guerras em edificações 

segundo os mais variados estilos arquitetônicos. A técnica do concreto armado que, 

inicialmente, era dominada por profissionais estrangeiros e empresas multinacionais, 

com o tempo, passa a ser empregada por profissionais brasileiros que estudaram no 

exterior ou que se formaram nas escolas brasileiras e que tiveram como professores 

arquitetos e engenheiros estrangeiros.  

Dentre os profissionais estrangeiros que vieram ao Brasil e atuaram neste período, 

pode-se citar a relevante participação de um profissional, em especial: William Fillinger 

(1888-1968). O estrangeiro teve sua formação na Imperial e Real Escola Superior de Artes 

e Ofícios de Viena e, chegando ao Brasil em 1912, trabalhou na Companhia Construtora 

de Santos32, tornando-se posteriormente o calculista e construtor de diversas obras em 

concreto armado, inclusive do Edifício Martinelli, em São Paulo (VASCONCELOS, 1992).   

Outro engenheiro de extrema relevância e contribuição para o desenvolvimento da 

construção em concreto armado foi Lambert Riedlinger (1882-?). O alemão estudou em 

seu país de origem e chegou a este país em 1912, onde desenvolveu sua carreira de 

engenheiro, dando grande contribuição na introdução e aprimoramento da técnica de 

construir em concreto armado.  

Segundo Paulo Santos (SANTOS, 1981), Riedlinger foi um dos primeiros a recrutar 

encarregados de obras alemães que dominavam as réguas de cálculo do concreto armado 

e tinham boa noção do material, contribuindo com a formação de encarregados 

brasileiros. O engenheiro foi responsável pelos cálculos estruturais do Hotel Central (em 

1915, Praia do Flamengo), do Hotel Glória (1922) e do Copacabana Palace Hotel (1923), 

todos no Rio de Janeiro. Fundou a Companhia Construtora em Cimento Armado33, uma 

das primeiras no ramo, posteriormente incorporada pela Wayss & Freytag e 

transformada em Companhia Construtora Nacional. Esta era concorrente do escritório 

técnico de Hennebique e contribuiu para a formação de grandes profissionais, como 

                                                        
31 As lajes possuem 20cm de espessura, enquanto as vigas suporte têm secção de 40x60cm. O monumento 
possui 12 pavimentos com pé-direito variando entre 2,10 e 3,35m, sendo que os pilares, a partir sétimo 
pavimento, sofrem ligeira inclinação. Esta só se faz acentuada nos dois últimos pavimentos – equivalentes 
à cabeça da estátua (VASCONCELOS, 1992). 
32 Segundo Vargas (1994), a primeira construtora genuinamente brasileira foi a Companhia Construtora de 
Santos, sob a direção do engenheiro Roberto Simonsen e que possuía como diretor técnico William Fillinger 
– um dos precursores do cálculo do concreto armado no Brasil. 
33 Fundada em 1913, no Rio de Janeiro (VARGAS, 1994). 
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Jermann, A.A. Noronha, Adalberto Nogueira, J.B. Biddart e outros que levaram o Brasil a 

ocupar lugar de destaque na construção em concreto armado no mundo. 

Em princípio, os projetos em concreto armado eram dominados pelas construtoras 

estrangeiras34 que tinham expertise no assunto e contavam com profissionais formados 

no exterior, como a alemã Wayss & Freytag (Companhia Construtora Nacional) e a 

Christiani & Nielsen, por exemplo, além das citadas anteriormente.  

As grandes construtoras foram fundamentais na formação de especialistas 

brasileiros, a exemplo da Wayss & Freytag que em pouco tempo eliminaria a participação 

de técnicos estrangeiros nos projetos – o que permitiu o progresso deste país na área de 

concreto armado. Um dos principais projetistas brasileiros que obteve destaque 

internacional foi Emilio Baumgart, que atuou na firma de Riedlinger, iniciando suas 

atividades ainda quando estudante, e posteriormente na Wayss & Freytag 

(VASCONCELOS, 1992).  

Baumgart introduziu o concreto ciclópico nas peças de grande volume e foi 

calculista de diversas obras relevantes que utilizaram o concreto armado, como os 

edifícios do Cinema Capitólio (1928), do A Noite (1930), do Ministério da Educação e 

Saúde (1937) e outras estruturas, como pontes, cúpulas e viadutos em concreto armado 

(SANTOS, 1981). É apontado como o primeiro calculista brasileiro de renome no cálculo 

de concreto armado.    

A formação dos profissionais brasileiros, em um primeiro momento, era restrita à 

região Sudeste do Brasil, especialmente no eixo Rio-São Paulo, nas Escolas Politécnicas. À 

disposição dos engenheiros brasileiros e dos estudantes de engenharia havia, na primeira 

década do século XX, manuais que orientavam o cálculo do concreto armado, a exemplo 

dos manuais de Gérard Lavergne (1901), de Cesare Pesenti (1906) e catálogos da 

Expanded Metal (1905) de Londres ou da Metal deployée de Paris (SEGAWA, 1997). Esses 

profissionais contavam, ainda, com as revistas de engenharia de circulação nacional, a 

partir do final da década de 1920 e início da década de 1930, como A Casa (RJ), Concreto 

(RJ), PDF (Revista da Diretoria de Engenharia do Rio de Janeiro), Boletim do Instituto de 

Engenharia (SP), Revista Brasileira de Engenharia, etc. 

                                                        
34 Supõe-se que os cálculos estruturais, pelo menos até o 1920, eram majoritariamente desenvolvidos no 
exterior. Vasconcelos (1992, p. 16) aponta a existência de anúncios no Almanak Laemmert de 1914 que dão 
indícios desta afirmação, como o que Hennebique oferece plantas e orçamentos gratuitos para a realização 
de obras no Rio de Janeiro, a serem elaborados por seu escritório em Paris, sito à Rue Danton.  
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Em 1931, para nortear o cálculo do concreto armado, a Associação Brasileira de 

Concreto (ABC) – fundada um ano antes – publica um regulamento baseado nas normas 

alemãs para o referido sistema construtivo (VASCONCELLOS, 2016). Algumas capitais 

brasileiras definiam parâmetros para construções em concreto nos seus códigos de obra, 

como é o caso do “Código de Obras Arthur Saboya (1929)”, de São Paulo, e da Lei Municipal 

nº 1.146 (1926), do município de Salvador, por exemplo, que tratavam sobre resistência 

à compressão, ao cisalhamento, dimensionamento, recobrimento, dosagem e 

procedimentos de execução (Figura 16).  

 

Figura	16 – Publicação da Lei Municipal º1.146/1926 que regulava as construções, reconstruções, 
acréscimos e modificações dos prédios da capital baiana 

 
Fonte: AHMS. Biblioteca do AHMS 

 

Para unificar as diretrizes estabelecidas nas leis e regulamentos existentes nas 

várias cidades brasileiras sobre o assunto, a Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP), um ano depois de sua fundação, publica, em 1937, o que pode ser considerado a 

primeira norma de abrangência nacional sobre a execução e o cálculo do concreto armado, 

baseados em ensaios de laboratórios (VASCONCELLOS, 2016). Por iniciativa do 

engenheiro Paulo Sá, a partir de 1937 aconteceram reuniões anuais dos Laboratórios de 

Ensaio de Materiais (LEM) existentes em cidades brasileiras. Segundo Vargas (1994), na 

quarta reunião dos LEM, em 1940, surge a proposta de fundação da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

Com base nos regulamentos da ABC e da ABCP, em 1940, a ABNT publica a “NB1: 

Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado”, editando, nos anos seguintes, outras 

cinco normas mais específicas relativas a construção de pontes, lajes combinadas e 

cálculos de estruturas de edifícios (NB2, 3, 4, 5 e 6), de acordo com Vasconcellos (2016). 
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O mesmo autor constatou que as construções brasileiras se destacavam pela estrutura 

esbelta (lajes, pilares e vigas) em comparação a obras em outros países. As seções dos 

pilares e vigas eram menores não só quanto a espessura do cobrimento da ferragem, mas 

também quanto a quantidade de ferros existentes – o que pode ser atribuído às normas 

brasileiras específicas para cada tipo de construção que permitiam que essa configuração 

influenciasse a imagem da arquitetura produzida no Brasil. Comparando a quantidade de 

material construtivo empregado, os edifícios brasileiros utilizavam cerca de 32% menos 

concreto e 26% menos aço do que os edifícios norte-americanos, segundo Vasconcellos 

(2016). 

Conforme Helene e Andrade (2010), o concreto armado foi, para o Brasil e outros 

países da América do Sul, o material construtivo de maior relevância a partir do século 

XX. Neste país, a indústria siderúrgica não supria a demanda pela produção de perfis 

estruturais metálicos, o que dificultava e encarecia as construções.  

O uso do concreto armado impulsionou a indústria da construção civil e estimulou 

o desenvolvimento de outras que com ela se envolvem, como a indústria cimenteira, por 

exemplo. No Brasil, algumas experiências de curta duração envolvendo a fabricação de 

cimento aconteceram desde o fim do século XIX. Pode-se citar como experiência pioneira 

a instalação de uma fábrica de cimento na ilha de Tiriri (Paraíba), em 1892, que esteve em 

funcionamento por apenas três meses e a iniciativa capixaba do Governo do Estado ao 

instalar uma fábrica para produção do aglomerante na cidade de Cachoeiro do Itapemirim 

(ES), que funcionou entre 1912 e 1924 (SIQUEIRA, 2001).  

Em 1897, o Comendador Antônio Prost Rodovalho instalou na fazenda Santo 

Antônio, em São Paulo, a sua fábrica de cimento que, no ano de 1904, foi vendida para a 

firma A. R. Pereira e Cia., que passou a produzir e comercializar cimento de diversas 

marcas como “Brasil”, “Lage”, “Torquês” e “Meia Lua”. Anos depois, o controle da fábrica 

passou a uma nova firma, adquirindo o nome de Cimento Portland Nacional Rodovalho 

até ser comprada pela Sociedade Anônima Fábrica Votorantim, em 1918, que passou a 

produzir o cimento Rodovalho (SIQUEIRA, 2001).  
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Entretanto, apenas a partir de 1926, quando foi inaugurada a Companhia Brasileira 

de Cimento Portland Perus, o ramo da indústria cimenteira instala-se de modo consistente 

e definitivo no Brasil35 (Figura 17).  

 

 
Figura	17 – Publicidade do Cimento Perus, intitulando-se como “o primeiro Cimento Portland nacional” 

 
Fonte: Revista Polytechnica (1936, nº121) 

 

No ano de sua inauguração, a referida cimenteira produziu 13 mil toneladas de 

cimento (3,3% do consumo nacional), passando a 54 mil toneladas no ano seguinte, 

chegando a produzir quase 11% do cimento consumido no Brasil, conforme dados 

reproduzidos no Quadro 1 (BERENHAUSER JUNIOR, 1970).  

 

Quadro	1 – Produção de cimento da CBCPP em relação ao consumo nacional 

  
Fonte: SIQUEIRA (2010, p.37) 

 

Segundo Berenhauser Junior (1970) e Siqueira (2010), até o início da Segunda 

Grande Guerra, em 1939, havia seis cimenteiras em funcionamento no Brasil, sendo a 

                                                        
35 Segundo Siqueira (2010, p. 34), a Associação Brasileira de Cimento Portland, entidade representativa do 
setor, entende que a indústria cimenteira só foi efetivamente instalada no país com a criação da Portland 
Perus. 
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produção de cimento responsável por suprir cerca de 94% da demanda nacional pelo 

aglomerante (700.000 t/ano)36. Além da citada Companhia Brasileira de Cimento 

Portland Perus, completavam o rol das cimenteiras a Companhia Nacional de Cimento 

Portland (São Gonçalo, RJ), Companhia Paraíba de Cimento Portland S. A (João Pessoa, 

PB), a Sociedade Anônima Indústrias Votorantim (Sorocaba, SP), a Cimento Barbará S.A. 

(Cachoeiro de Itapemirim, ES) e a Companhia de Cimento Portland Itaú (Pratápolis, MG), 

de acordo com o Quadro 2.  

 
Quadro	2 – Cimenteiras inauguradas no Brasil entre 1926 e 1939 

Nome	da	indústria	
Marca	do	
produto	

Localização	
Data	da	

inauguração	

Estado	 Município	 	

Companhia Brasileira de Cimento Portland 
Perus Perus SP São Paulo 1926 

Companhia Nacional de Cimento Portland Mauá RJ São Gonçalo 1933 

Companhia Paraíba de Cimento Portland S. A Dolaport PB João Pessoa 1935 

Sociedade Anônima Indústrias Votorantim Votoran SP Sorocaba 1936 

Cimento Barbará S.A. Barbará ES 
Cach. de 
Itapemirim 

1936 

Companhia de Cimento Portland Itaú Itaú MG Pratápolis 1939 
Fonte: Adaptado de Berenhauser Junior (1970, p. 19) 

 

De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) – 

levantados por Berenhauser Junior – a primeira fábrica de cimento da Bahia foi 

inaugurada somente em 1953, em Salvador, sob o nome de Cimento Aratu S/A37 

comercializando o produto que levava o nome da fábrica (BERENHAUSER JUNIOR, 1970).  

Com relação às ferragens, segundo Vargas (1994), até as duas primeiras décadas 

do século XX, as armaduras empregadas no concreto armado eram de “ferro-pacote”, 

obtidas através da fusão de arames importados. O Brasil só passou a produzir barras de 

aço em larga escala industrial a partir de 1921, com a fundação da Companhia Siderúrgica 

Belgo-Mineira.  

Diante destes dados, chega-se à conclusão de que, no período entre guerras, boa 

parte do cimento e do aço consumidos no Brasil era produzido dentro das fronteiras do 

                                                        
36 Em 1950, o Brasil atinge a produção anual de 1.400.000 t de cimento, porém a procura por cimento 
Portland aumenta consideravelmente a partir da década de 1940 com o fim da Segunda Guerra e os 
programas de obras governamentais, fazendo com que a indústria só conseguisse suprir 77% do consumo 
no país (BERENHAUSER JUNIOR, 1970, p. 18). 
37 O local escolhido para a instalação da fábrica foi o Recôncavo baiano, devido à proximidade com a capital, 
principal consumidora do produto na Bahia, a disponibilidade de matéria-prima na enseada de Aratu (de 
onde era extraído o calcário marítimo usado na produção do cimento), a facilidade de escoamento da 
produção através do transporte marítimo, rodoviário ou ferroviário, dentre outros (COMISSÃO..., 1966).  
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país. Entretanto, por questões econômicas e de disponibilidade (no que diz respeito à 

localização de matérias-primas, especialmente das jazidas de calcários, no caso do 

cimento), a maior parte das indústrias situava-se na região Sudeste38, o que dificultava o 

acesso a este material e elevava o seu custo nas regiões mais afastadas, como na capital 

baiana, por exemplo.  

Analisando dados de quase uma década depois (1944), mas que podem ser 

levados em consideração para uma avaliação qualitativa quanto aos custos dos materiais 

de construção na primeira metade do século XX, o alto preço dos materiais de construção 

empregados na execução do concreto armado (cimento, areia, brita, aço) em comparação 

a outros países, elevava significativamente o custo das obras (Quadro 3).  

 

Quadro	3 – Custos dos materiais de construção 

 

Fonte: Engineering News Record, 1944, reproduzida por Vasconcellos (2016, p. 11) 

 

Por outro lado, os valores gastos com a mão-de-obra dos operários brasileiros 

eram menores do que a de operários de países vizinhos, de acordo com dados levantados 

por Vasconcellos (2016) o que pode ser comprovado nos quadros reproduzidos a seguir 

(Quadros 4 -5). 

  

                                                        
38 À exceção da Companhia Paraíba de Cimento Portland S. A, localizada na região Nordeste, mas que 
funcionou somente até 1944 (BERENHAUSER JUNIOR, 1970). 
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Quadro	4 – Custos de mão-de-obra 

 

Fonte: Engineering News Record, 1944, reproduzida por Vasconcellos (2016, p. 11) 

 

Quadro	5 – Custos para a execução do concreto armado 

 

Fonte: Engineering News Record, 1944, reproduzido por Vasconcellos (2016, p. 11) 

 

Apesar das dificuldades quanto ao custo de execução, o Brasil destacou-se nas 

construções em concreto armado, seguindo o seu próprio caminho, por meio do 

desenvolvimento da técnica, ainda no período entre guerras. Em visita ao Brasil no ano de 

1937, o engenheiro alemão Adolf Kleinlogel (1877-1958) – um dos profissionais mais 

renomados quanto aos estudos acerca do concreto armado na Alemanha e que trabalhou 

na Wayss & Freytag – concedeu entrevista à revista Concreto (1938), na qual se mostrou 

surpreso com os avanços em relação ao concreto armado, apontando diferenças entre o 

que era praticado na Alemanha e no Brasil. Segundo Kleinlogel (apud Vasconcellos, 2016), 

no Brasil eram utilizados com frequência ferros mais delgados do que os empregados nas 

construções em concreto na Alemanha, o que por ele era tido como vantagem. Ele explicou 

que o uso de ferros de maior seção, com pouco espaçamento dificultava a concretagem 

das vigas, encarecendo a mão-de-obra, fator que encarecia consideravelmente o valor da 

obra na Alemanha (que possuía salários mais elevados).  

Ainda de acordo com Kleinlogel (apud Vasconcellos, 2016), a areia e a brita 

brasileiras eram de melhor qualidade do que as disponíveis na Alemanha. Além disso, ele 

destacou a aparência perfeita do concreto executado no Brasil, após a remoção das 

formas, o que comprovava a qualidade do que era executado aqui.   

Entre 1919 e 1938, tendo em vista a disponibilidade dos materiais e os custos 

envolvidos na execução do concreto armado, é plenamente justificável que o referido 
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sistema construtivo tenha sido utilizado majoritariamente em construções de orçamento 

elevado – as patrocinadas pelo poder público, as de grandes construtoras e as 

pertencentes a proprietários com maior poder aquisitivo. Apesar disto, já no período 

entre guerras, como observado anteriormente, o Brasil começou a ganhar destaque 

quanto ao desenvolvimento da técnica do concreto armado, alcançando projeções 

internacionais com as edificações modernistas que fizeram uso do referido sistema 

construtivo.  

As construções brasileiras em concreto armado eram mais leves e esbeltas – 

como já mencionado nesta tese – do que as produzidas em outros países, provavelmente, 

pelas normas vigentes pouco restritivas, se comparadas com as normas internacionais 

para projeto e cálculo de estruturas em concreto armado.  

Por fim, o uso do concreto armado no Brasil ganhou força em meados do século 

XX, impulsionado pelo baixo custo de execução de edifícios com o referido material 

construtivo, a pouca exigência de especialização da mão-de-obra e a inexistência de uma 

indústria siderúrgica capaz de produzir perfis estruturais em larga escala e a preços 

acessíveis para emprego na construção civil, constituindo-se no mais relevante material 

construtivo estrutural empregado neste país desde a primeira metade século XX até a 

atualidade.  

No capítulo a seguir será apresentado o panorama da cidade de Salvador no 

período estudado, bem como a atuação das construtoras que foram relevantes para a 

introdução do uso do concreto armado na capital baiana. 
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4 SALVADOR	NAS	 PRIMEIRAS	DÉCADAS	DO	 SÉCULO	 XX	 E	 A	

ATUAÇÃO	DAS	CONSTRUTORAS	

 

Nos quase vinte anos que compreenderam o período entre guerras, Salvador 

experimentou um lento crescimento econômico e diminuto aumento populacional. Entre 

1920 e 1940, o número de residentes na capital baiana praticamente estabilizou-se, com 

aumento de menos de 0,2%, totalizando uma população de 290 mil habitantes em 1940 

(HEROLD, 2004). Milton Santos (1959) atribui este inexpressivo crescimento 

demográfico da capital baiana a uma mudança nos fluxos migratórios: os trabalhadores 

nordestinos, expulsos de suas localidades devido à seca, estabeleciam-se no sul da Bahia 

para plantar cacau, reforçando o papel da cidade como porto e praça comercial. 

No período entre guerras, a economia de Salvador destacava-se pela exportação 

de produtos agrícolas e minérios, além de uma indústria pouco desenvolvida, onde 

predominavam as fábricas têxteis e as de tabaco. Dentre os principais produtos 

exportados, estavam o cacau, o açúcar e o fumo. Segundo Almeida (2008), a dependência 

destas três commodities restringia o horizonte de expansão da economia da região por 

dois motivos: a variação na demanda e no preço dos produtos no mercado internacional 

e o rápido surgimento de concorrentes que forneciam a mesma mercadoria.  

Entre os produtos citados, na última década do século XIX, a comercialização do 

cacau era responsável por 13% das exportações baianas, passando a mais de 40% na 

década de 1920 e atingindo o seu auge em 1929 (ALMEIDA, 2008). Apesar de parecerem 

excelentes índices, diante das exportações brasileiras, o cacau representava apenas 6% 

dos produtos comercializados por este país até a crise de 1929 (FUNDAÇÃO CENTRO..., 

1980).  Almeida (2008) alertou que não se deve superestimar as dimensões da economia 

cacaueira e o volume do seu excedente – que não pôde ser comparado ao excedente do 

café, em São Paulo – e, sendo assim, não foi o suficiente para estimular significativamente 

o crescimento urbano-industrial da capital baiana. Esta afirmação deve-se ao fato do 

cacau não ter gerado uma acumulação de capital no momento do boom da produção ao 

ponto de garantir investimentos na indústria em larga escala e a consequente expansão 

da economia local, como aconteceu com a cafeicultura paulista.  

A indústria açucareira, tradicional desde o período colonial, manteve sua 

relevância na economia baiana durante as primeiras décadas do século XX, até o início dos 
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anos de 1930, por meio do aumento do consumo de açúcar e à modernização do segmento 

industrial com a introdução de máquinas à vapor (ALMEIDA, 2008). Entretanto, o mesmo 

autor aponta que, a partir de 1930, a agroindústria baiana de açúcar entra em decadência, 

causada pela modernização da indústria canavieira de Pernambuco e pelo uso de 

tecnologias agrícolas mais avançadas por produtores paulistas, que após o declínio do 

café causado pela crise de 1929, começaram a investir em outros segmentos, como o da 

produção açucareira.   

A indústria do fumo, por sua vez, até a década de 1930, consolidou-se. A 

quantidade de empresas baianas exportadoras do produto cresceu cerca de 53%, 

passando de 26, em 1890, para 40, em 1930 (BORBA, 1975 apud ALMEIDA, 2008), mas 

sofreu depois desta data com o crescimento urbano acelerado do Rio de Janeiro e São 

Paulo, isso dificultou o acesso dos produtos aos principais mercados nacionais; sobretudo 

com a chegada do truste americano de fumo – British American Tobacco – que se instalou 

na região sul, dentre outros.  

O lento crescimento econômico do Estado da Bahia pode ser atribuído, dentre 

outros fatores, à instabilidade das exportações e às baixas taxas de expansão urbana e 

industrial, que não acompanharam o desenvolvimento da economia cafeeira em São Paulo 

e, consequentemente, perderam investimentos para este Estado, de acordo com Almeida 

(2008). Segundo Herold (2004), Salvador constituía-se como um entreposto comercial 

regional, porém poucas indústrias novas estabeleceram-se na cidade no período entre 

guerras, pois os investimentos em fábricas de produtos que viriam a substituir os 

importados preferiram instalar-se nas regiões Sul e Sudeste, tidas como mais prósperas39. 

A economia baiana era basicamente voltada para a agroindústria, que até 

financiou parte do lento desenvolvimento da capital no período entre guerras. Segundo 

Almeida (2008): 

Pode-se resumir afirmando que a economia baiana conheceu, do final do 
século XIX aos anos 1930-1940, um período de lento crescimento, 
marcado pelo débil dinamismo ou pela instabilidade de suas atividades 
agroexportadoras, pela dominação quase absoluta do capital comercial 
sobre o conjunto das atividades econômicas regionais e, ainda, por baixas 
taxas de expansão urbana e industrial (ALMEIDA, 2008, p. 20). 

 

                                                        
39 A diversificação na indústria baiana só veio no final da década de 1930, em 1939, quando a Petrobrás 
(agência petrolífera brasileira estatal) descobriu petróleo na região de Salvador, de acordo com Herold 
(2004).  
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Em Salvador, as principais atividades desenvolvidas eram o comércio, a 

construção civil e as que envolviam a administração pública. O excedente apropriado e 

concentrado pelo Estado financiou, embora não significativamente, setores como o de 

obras públicas e o de transportes. Ainda que este excedente não tenha tido peso na 

economia, na industrialização e no desenvolvimento urbano da capital baiana – se 

comparado ao ocorrido com o café em São Paulo –, é inegável o aumento no número de 

construções utilizando a tecnologia do concreto armado e a instalação de sucursais de 

construtoras de atuação internacional na cidade.  

Entre 1930 e 1940, Salvador experimentava um crescimento acelerado na 

construção civil. Em menos de uma década, o número de obras iniciadas na cidade 

aumentou cerca de 280%, conforme Quadro 6, sendo o distrito com maior número de 

construções em andamento o de Santo Antônio, seguido pelo distrito da Vitória (com suas 

casas aristocratas), Brotas, Nazaré, São Pedro, Penha, Mares, Sant’Anna, Pirajá, Pilar, Paço, 

Paripe, Conceição da Praia e Sé (O ALVIÃO..., 1939).  

Notava-se, no final da década de 1930, uma tendência a expansão da cidade para 

além do centro, evidenciada pelo aumento no número de construções nos bairros mais 

afastados, enquanto que os mais centrais, como Conceição da Praia e Sé, por exemplo, 

permaneciam “estacionados, frios como as proprias fachadas limosas dos seus predios 

seculares”, segundo reportagem do Jornal A Tarde (O ALVIÃO..., 1939). Estes dados não 

deixam de ser indicadores do “progresso” vivido por Salvador nesta década, apesar de 

alguns pesquisadores afirmarem que o entre guerras foi um período de lento crescimento 

da cidade, a exemplo de Herold (2004) e Almeida (2008). 

 
Quadro	6 – Número de construções iniciadas por ano em Salvador 

Ano	
Número	de	construções	

iniciadas	

1930 156 

1931 228 

1932 251 

1933 268 

1934 378 

1935 403 

1936 425 

1937 474 

1938 589 

Fonte: O ALVIÃO..., 1939 (adaptada) 

 



67 

Outra reportagem, um mês depois, publicada no Diário de Notícias, apresenta a 

quantidade de construções existentes em Salvador entre os anos de 1930 e 1937, 

contemplando as zonas urbana e suburbana, sendo a maior parte deles concentrada na 

primeira (Quadro 7). Entre 1936 e 1937, a zona urbana passou de 39.477 imóveis para 

41.076, enquanto isso a zona suburbana que tinha 4.160 construções, passou a ter 4.184 

(QUANTOS PREDIOS..., 1939).  

 

Quadro	7 – Número de construções em Salvador entre 1930-1937 

Ano	 Número	de	construções	

1930 33.968 

1931 35.265 

1932 36.321 

1933 40.746 

1934 41.356 

1935 43.076 

1936 43.637 

1937 43.960 
Fonte: QUANTOS PREDIOS..., 1939 (adaptada) 

 

No final da década de 1930, com o intuito de incentivar o “progresso da cidade”, 

o Prefeito Neves da Rocha (1938-1942) estabeleceu um Ato Municipal no qual isentava 

de impostos: a) construções edificadas em terrenos onde antes não existia nenhuma outra 

construção (terrenos baldios) pelo período médio de 10 anos; b) construções que 

precisassem ser recuadas em favor dos alinhamentos prescritos pelo município no qual o 

tempo era calculado em função da área recuada; e c) prédios que passassem no mínimo 

90 dias desocupados no período de um semestre, cuja desocupação fosse devidamente 

comunicada a prefeitura (ESTIMULANDO..., 1939).  

O mesmo prefeito promoveu estudos para a implantação das “avenidas de vale”, 

assim como diversas obras foram executadas a exemplo da terraplanagem e drenagem da 

ladeira do Chame-Chame, a abertura da Rua Afonso Celso, o calçamento e canalização de 

água na Av. D. João VI (Brotas), a construção da Av. Bonfim (Península de Itapagipe), as 

obras na Ladeira da Preguiça que permitiram a ligação entre cidade baixa e cidade alta, 

dentre outras (OBRAS..., 1939). 

Obras que favorecessem a mobilidade eram preocupação da administração 

pública. Uma cidade colonial, com topografia bastante irregular, sobre montes e vales e 

que possuía em seu centro ruas estreitas e edificações sem um alinhamento definido ainda 
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carecia de um plano diretor, até o início século XX, inexistente. Havia uma planta 

topográfica cadastral com curvas de nível com intervalo de 10 em 10 metros, porém 

incompleta, o que dificultava definições de traçados de novas ruas, localização de 

edifícios, jardins e parques, etc (A MODERNIZAÇÃO..., 1935).   

De acordo com Reis Filho (2006), os principais centros urbanos ainda 

conservavam as configurações urbanísticas do século XIX, sem procurar atualizá-las. A 

população concentrava-se na cidade, os meios de transporte e de abastecimento 

mudavam, as carroças davam lugar a veículos ditos modernos como o bonde, o ônibus e o 

automóvel, mas a infraestrutura urbanística permanecia a mesma. 

O Estado investiu no transporte público, especialmente nos bondes, cujas linhas 

foram expandidas no período estudado: era majoritariamente nestes veículos que o povo 

trabalhador se deslocava, muitas vezes pendurados em seus estribos, de maneira em que 

só quem morava próximo do ponto de partida destes conseguia encontrar lugar vazio 

para se sentar, principalmente nos horários de maior fluxo (Figura 18). Até 1929, duas 

linhas de bondes circulavam na cidade: a Linha do Município, na Cidade Baixa, e a Linha 

Circular de Eduardo Guinle (Guinle & Co.), na Cidade Alta, que, a partir do referido ano, 

foram adquiridas pelo conglomerado norte americano Electric Bond & Share Company e 

unificadas, mantendo o nome de Companhia Linha Circular40 (CLC) (HEROLD, 2004).  

 
Figura	18 – Um dos bondes da Companhia Linha Circular 

 
Fonte: UM COMEÇO... (1937) 

 

Outra opção eram os ônibus ou auto omnibus  – estes, porém, em número reduzido, 

não trafegavam a noite (SEMPRE..., 1936) (Figura 19). O soteropolitano podia, ainda, 

optar pelo transporte por meio de trens – estes, somente na cidade baixa entre bairros do 

                                                        
40 Esta empresa, no final dá década de 1920, passa a monopolizar não só o transporte urbano, como o 
fornecimento de energia elétrica na cidade de Salvador (SAES, 2007).  
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subúrbio ferroviário e a estação de trens da Calçada, administrada pela Viação Férrea 

Federal Léste Brazileiro – cuja estrutura também era precária, com poucas composições e 

locomotivas. A insuficiência e a precariedade no serviço público de transportes ocorria 

tanto na cidade baixa quanto na cidade alta, indicando que a este não era condizente com 

o porte da cidade e as suas necessidades (HAJA TRANSPORTES!, 1936; DEZOITO..., 1936).  

 

Figura	19 – Ônibus que circulavam em Salvador no período entre guerras 

 
Fonte: HAJA TRANSPORTES! (1936) 

 

No entre guerras, a energia elétrica vinha sendo implantada em Salvador, porém 

com oferta limitada, consistindo em um ponto desfavorável para o desenvolvimento da 

economia da cidade. Desde 1862, lampiões à gás (acetileno), que eram utilizados para a 

iluminação pública, conferiam às ruas um ar soturno, sendo substituídos gradativamente 

nas primeiras décadas do século XX por lampiões com lâmpada elétricas (NA COLLINA..., 

1924; O FIM..., 1939). Até o início da Segunda Guerra, boa parte da cidade possuía 

iluminação pública com sistema seriado de acendimento das luzes dos postes, no qual as 

luzes eram acesas de uma só vez, com o controle localizado nas usinas, diferente do 

método antigo que necessitava de um “accendedor”, ou seja, um funcionário que fizesse 

este serviço41 (PARA MELHOR..., 1936). Outro sinal de modernidade era o serviço 

telefônico automático, inaugurado em sete de setembro de 1930, no qual os usuários, 

passaram a efetuar ligações diretas para outros usuários, sem precisar da intermediação 

da telefonista. (A INAUGURAÇÃO..., 1930). 

Neste cenário de modernização da cidade, no qual os serviços públicos vinham 

sendo aperfeiçoados, especialmente na década de 1930, notava-se a preocupação com a 

                                                        
41 O sistema, implantado pelas Companhias de Energia Electrica da Bahia e Linha Circular de Carris, nada 
deixava a desejar em relação a outras grandes capitais. 
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aparência da cidade. Reportagens nos jornais denunciavam as frontarias sujas, cobertas 

de musgo, os telhados encardidos e podres, o alinhamento das fachadas em relação às 

ruas – por muitas vezes irregulares – eram alvos de duras críticas por parte da imprensa 

(RUAS TORTAS..., 1939).  

A demanda pela modernização da cidade requeria intervenções urbanísticas para 

livrar as suas “(...) ruas dos aspectos bolorentos da era colonial”, pois “muita cousa feia e 

archaica” ainda existia por ali” desafiando o bom senso e a intelligencia dos urbanistas” 

(RUAS TORTAS..., 1939). As principais queixas diziam respeito ao calçamento e à 

sinuosidade das ruas e ao alinhamento das fachadas, ao tempo em que demandavam 

soluções modernizadoras e “mais decidida attenção da Directoria de Urbanismo” (RUAS..., 

1935; PAVIMENTAÇÃO..., 1935). Nem todas as vias possuíam pavimentação e as que eram 

pavimentadas, muitas vezes encontravam-se em mau estado de conservação, bastante 

esburacadas, o que não condizia com a modernização da cidade e os novos edifícios. Estas 

“estariam a merecer calçamento condigno, na situação antiga, cheias de altos e baixos 

occasionando um mau serviço de transportes e, muito mais, um aspecto de fealdade 

inconcebível acrescido de vastos lamaçaes nos dias chuvosos”, segundo reportagem do 

Diário de Notícias (PELA PAVIMENTAÇÃO..., 1935).  

Salvador, antes de 1930, era composta majoritariamente por ruas estreitas, mal 

pavimentadas e assimétricas “dando a impressão que nos achavamos em uma especie de 

labyrintho de Creta” (AO LADO DOS..., 1939). A modernização tentou estabelecer-se por 

meio de uma série de ações, como o já mencionado aperfeiçoamento do sistema de 

iluminação pública, de fornecimento de energia elétrica e de transporte, mas também por 

investimentos na infraestrutura urbana da cidade, a exemplo da abertura de novas vias e 

alargamento de outras existentes, especialmente na região do Comércio e do Centro 

Histórico, como o alargamento das ruas D’Ajuda42 e do Tesouro43 e da abertura da Av. 

Jequitaia44, que ocasionaram a demolição ou corte de muitos prédios antigos, dentre eles 

                                                        
42 De acordo com a imprensa, o alargamento da rua D’Ajuda facilitaria o trânsito de pedestres e veículos, 
onde ‘pardieiros’ foram derrubados para dar lugar a prédios ‘modernos e elegantes’, em detrimento de 
“predios inestheticos e anti-hygienicos numa deploravel demonstração de falta de zelo pela cidade” (E 
TUDO MAIS..., 1934). 
43 O alargamento desta via demandou a cessão de parte do terreno ocupado pelo jardim da Igreja D’Ajuda, 
após acordo com a Irmandade do Senhor dos Passos (ABRINDO RUAS..., 1935). 
44 As obras para a abertura desta avenida levaram mais de duas décadas para serem concluídas em função 
da quantidade de vezes em que foram paralisadas (RECOMEÇARAM..., 1933). Em 1935, a imprensa chegou 
a cogitar que as obras nunca seriam concluídas (MODERNIZANDO..., 1935). Apesar disto, em 1936 
inaugurou-se a Av. Jequitaia, tornando-se uma das principais artérias da cidade, “um primor de elegância e 
graça” (CONTRASTES..., 1936). 
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a Igreja da Sé, para a passagem de bondes da Cia. Linha Circular45, ao tempo em que 

estimularam a construção de casas em “estylo elegante, de cimento armado46, dentro das 

normas do confortavel e moderno” (A BELLEZA..., 1933). 

As obras de aberturas de vias implicavam no corte de terrenos e de edificações 

preexistentes, promovendo a reconstrução de edifícios segundo os novos alinhamentos e 

a consequente renovação destes, sendo algumas das intervenções de maior impacto e 

outras mais superficiais, como a reconstruções de fachadas. Na região do Comércio 

(distrito de Conceição da Praia), por exemplo, muitas das edificações que tiveram seus 

terrenos parcialmente tomados pelas novas vias e suas fachadas demolidas, solicitaram à 

Prefeitura aprovação de projetos de novas fachadas, inicialmente predominando as 

solicitações contendo fachadas ecléticas (até a década de 1920) e posteriormente Déco47 

(mais numerosas a partir de 1930).  

Segundo Paoli (2014), havia duas maneiras para adequar os imóveis existentes 

aos novos alinhamentos exigidos pela prefeitura: a demolição integral dos prédios para a 

construção de novos, erguidos segundo as mesmas técnicas construtivas e mantendo a 

mesma escala dos edifícios demolidos, ou o corte de prédios nos quais a parte da frente 

do lote e a fachada seriam reconstruídos. Nestes casos, era comum que a fachada 

reconstruída seguisse um estilo ou gosto diferente das demais existentes e isto não era 

visto com preconceito. Os cortes ocorriam dentro de uma cultura de conservação de 

imóveis, diferente da que temos hoje, na qual o novo dialogava com o existente, e tanto os 

edifícios cortados quanto os novos edifícios eram considerados modernos. 

Diversas destas intervenções ocorriam na cidade alta, mas principalmente na 

cidade baixa, no bairro do Comércio – que recebeu investimentos públicos e privados 

desde antes da Primeira Guerra, em especial com a modernização do porto48 durante a 

gestão de J. J. Seabra (1912-1916), cuja conclusão só foi possível graças ao financiamento 

                                                        
45 Em agosto de 1933, a Igreja da Sé foi demolida, sob protesto de alguns que enxergavam sua relevância 
enquanto monumento e patrimônio brasileiro e manifestavam sua opinião em matérias veiculadas nos 
principais jornais da cidade, dentre eles o advogado, historiador e político Pedro Calmon e o desenhista e 
chargista Álvaro Barros (UM INTELECTUAL..., 1933; A DEMOLIÇÃO..., 1933).  
46 Terminologia utilizada até cerca de 1930 para designar “concreto armado”. 
47 Projetos arquitetônicos consultados disponíveis no Arquivo Histórico Municipal de Salvador (Fundação 
Gregório de Matos) relativos ao subdistrito de Conceição da Praia, entre as décadas de 1910-1940.  
48 Neste processo de modernização do porto do Comércio, que começou em 1913 durante a gestão de J. J. 
Seabra e se estendeu por mais de 15 anos, segundo Santos (1959), várias ações foram implementadas, como 
o alargamento de ruas e a construção de uma longa faixa de aterro ampliando o bairro existente e unindo-
o ao novo porto. Estas obras pretendiam promover melhorias no trânsito e facilitar o acesso às casas 
comerciais existentes no referido bairro e o novo porto da cidade (PAOLI, 2014). 
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estrangeiro, segundo Almeida (2008). A partir dos primeiros anos do século XX, Salvador 

experimentou um surto de modernização que se estendeu pelo período entre guerras.  

A região do Comércio foi cenário para diversas experimentações urbanísticas e 

arquitetônicas no período estudado, dentre as quais se pode destacar a reconstrução e 

construção de inúmeras edificações que utilizavam o concreto armado em sua estrutura, 

sendo elas dos mais diferentes usos: edifícios comerciais, fabris e até residenciais, que 

seguiam diferentes linguagens arquitetônicas e ocupavam o aterro e o bairro antigo (junto 

à encosta). Os terrenos conquistados com a faixa de aterro, de acordo com Paoli (2014), 

só foram expressivamente ocupados no período entre guerras, a partir da década de 1930, 

como pode ser comprovado na foto do bairro (Figura 20), do trecho do entorno do 

Instituto do Cacau (inaugurado em 1936).  

 
Figura	20 – Bairro do Comércio na década de 1930 – entorno do Instituto do Cacau 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Muitas das edificações que empregaram a nova tecnologia construtiva do concreto 

armado na região, neste período, tiveram seus projetos e obras executados por 

profissionais e construtoras de fora da Bahia e, algumas vezes, do Brasil. O material 

pesquisado para o desenvolvimento desta tese não permitiu que se chegasse a uma 

conclusão consistente sobre o motivo que levou a estas grandes empresas a serem 

atraídas para a capital baiana, mas o que se pôde constatar é que de fato esse aquecimento 

da construção civil existiu na cidade entre as décadas de 1920 e 1940, especialmente no 

Comércio, contrariando alguns pesquisadores, os quais afirmam que o entre guerras foi 

uma época de estagnação. Seja por incentivo do Estado, com a contratação de projetos e 

obras de edifícios públicos, seja pela iniciativa privada, construtoras de atuação nacional 

e internacional abriram sucursais em Salvador (ou na “Bahia”, como as pessoas se 
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referiam a esta cidade49). Havia também construtoras locais que empregavam o concreto 

armado na estrutura de edifícios que colaboraram com a difusão da técnica.  

As construtoras, em conjunto com engenheiros calculistas e arquitetos, muito 

contribuíram para a inserção das modernidades da Era Industrial na arquitetura 

brasileira e para difusão, em âmbito nacional, das novas manifestações arquitetônicas por 

meio das construções em concreto armado. Dentre as que atuavam em Salvador no 

período entre guerras, com projetos em concreto armado, pode-se citar a E. Kemnitz, a 

Christiani & Nielsen, a Companhia Construtora Nacional, a Construtora Comercial e 

Industrial do Brasil, a Empreza Commercial de Construções Ltda, a norte-americana 

Nathan Straus-Duparquet, a Emílio Odebrecht & Cia, a Companhia Brasileira Imobiliária e 

de Construções, a Companhia de Melhoramentos Urbanos S.A, a Empresa Baiana A. C. 

Linhares & Cia. etc.  

A E. Kemnitz era uma construtora de origem alemã que passou a atuar no Brasil 

em 1911, segundo Castro (2004), cuja especialidade eram obras de concreto armado, 

sendo responsável por grande número de construções de diferentes tipologias, como 

cinemas, silos, armazéns, edifícios empresariais e, principalmente, pontes. Apesar de sua 

filial localizar-se no Rio de Janeiro, a E. Kemnitz construiu inúmeras edificações em 

concreto armado na capital baiana, como o Ed. A Tarde e o seu cinema – Cine Glória 

(projeto de 1928), as sedes de empresas baianas como a Tude Irmão e Cia. – Casa Tude – 

(projeto de 1928), um prédio de escritório da Companhia Fabril dos Fiaes (projeto de 

1929), um edifício para a Companhia Aliança da Bahia (projeto de 1926), um depósito de 

farinha para o Moinho da Bahia (projeto de 1925), um prédio para a Companhia Brasileira 

de Linhas para Coser (projeto de 1922), a maioria na região do Comércio.  

Assim como a Kemnitz, a dinamarquesa Christiani & Nielsen sobressaiu-se, 

especialmente pela construção de pontes e barragens, de acordo com Santos (1981). A 

empresa iniciou suas atividades no Brasil em 1922, com uma filial no Rio de Janeiro, 

atuando na área de obras portuárias, mas destacou-se pela marquise construída no Jockey 

Club carioca – projetada por profissionais brasileiros – que bateu record mundial de maior 

vão livre em concreto à época (VARGAS, 1994). Possuía filiais também em Recife, Belo 

Horizonte, São Paulo e Salvador. Na capital baiana, a Christiani & Nielsen executou obras 

                                                        
49 Informação verificada nas legendas dos projetos e ratificada por Fernandes e Gomes (1992). 
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de edifícios emblemáticos como, por exemplo, a ampliação do Elevador Lacerda50 (1930), 

cujas feições adquiridas nesta intervenção ainda permanecem nos dias atuais; a 

remodelação do Plano Inclinado Gonçalves; a construção da Usina Geradora do Dique 

(1926); do Instituto do Cacau da Bahia51 (1933-36); da Pupileira Juracy Magalhães 

(1935); dos edifícios dos bancos Bank of London & South America e Banco Francês e 

Italiano; e do Instituto de Educação da Bahia52 (1939), dentre inúmeras outras obras de 

edificações executadas na primeira metade do século XX.  

A Companhia Construtora Nacional S/A foi uma das mais relevantes construtoras 

brasileiras que se dedicava principalmente às construções em concreto armado53 até 

1974, possuindo filiais em diversas cidades, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 

Recife, Salvador e Juiz de Fora. Em Salvador, a Companhia Construtora Nacional executou 

inúmeros edifícios que hoje se constituem em marcos da arquitetura baiana e brasileira, 

trazendo profissionais estrangeiros para a concepção dos projetos e execução das obras, 

o que foi de suma importância para facilitar o intercâmbio de ideias e referências 

arquitetônicas na cidade – o que também se aplica às demais construtoras anteriormente 

citadas. Foi a referida construtora a responsável pela construção da Estação de 

Hidroaviões da Ribeira (Hidroporto da Ribeira), do Hospital Espanhol (projeto de 1934), 

da antiga Secretaria de Agricultura, e de diversos edifícios comerciais54 nos antigos 

distritos da Sé e da Conceição da Praia, no período entre guerras.  

Com sede no Rio de Janeiro, a Empreza Comercial de Construções Ltda. atuou na 

Bahia por meio de sua filial soteropolitana, sob a direção do Engenheiro Oswaldo Augusto 

da Silva (A NOVA SEDE..., 1941). A construtora executou, em Salvador, as sedes sociais da 

                                                        
50 O projeto de ampliação, da década de 1920, foi de autoria do arquiteto Fleming Thiesen e o detalhamento 
feito pelo escritório Prentice & Floderer, no Rio de Janeiro (AZEVEDO, 1988).  
51 Apesar do projeto ser assinado por Floderer & Buddeüs, Azevedo afirma ser de autoria exclusiva de 
Alexandre Buddeüs, baseado no traço e nas informações levantadas por Abelardo de Souza (AZEVEDO, 
1988). 
52 Projeto atribuído a Alexandre Buddeüs (AZEVEDO, 1988).  
53 A atuação da Companhia Construtora Nacional no Brasil, deveu-se à entrada no mercado brasileiro da 
multinacional de origem alemã Wayss & Freytag – uma das maiores construtoras do mundo a qual 
Vasconcelos (1992) atribui a responsabilidade pelo desenvolvimento e difusão do concreto armado em 
âmbito internacional. A Wayss entrou no Brasil sob o nome de Companhia Construtora Nacional S/A, no ano 
de 1924 (data de registro da firma), no Rio de Janeiro, após encampar a Companhia Construtora em Cimento 
Armado (de Lambert Riedlinger). Segundo Vasconcelos (1992), é provável que a Wayss & Freytag tenha 
atuado no Brasil antes da criação da Companhia Construtora Nacional, pois já atuava desde 1909 na 
Argentina, onde foi responsável pela construção de armazéns e do edifício da Alfândega de Buenos Aires. A 
referida construtora teria contactado L. Riedlinger para oferecer apoio técnico e financeiro, ao tempo em 
que conheceria o mercado brasileiro antes de registrar a nova firma. 
54 Ed. Bonfim (projeto de 1935) e Ed. Bahia (projeto de 1938), sede da Companhia Valença Industrial 
(projeto de 1925) e Casa Westphalen Bach & Cia (projeto de 1925) por exemplo.  
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Associação Atlética da Bahia55 (1941) e do Clube Carnavalesco Fantoches de Euterpe 

(1941)56, assim como intervenções no Moinho da Bahia (1934,1939), dentre outros.  
A Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções S.A. foi a primeira 

construtora e incorporadora baiana, segundo Azevedo (1988). Seu principal acionista era 

o engenheiro Carlos Costa Pinto Pinho, sobrinho do maior colecionador de obras de arte 

do estado. A construtora baiana ganhou reconhecimento por executar em Salvador obras 

de blocos de apartamentos como o Ed. Dourado57 (1937), o Ed. Bráulio Xavier58 (1939), o 

Ed. Oceania (1942) e prédios comerciais, como os edifícios Chile (sede do Diário da Bahia 

e da própria construtora) e Chindler & Adler59. Executou, ainda, residências, edificações 

comerciais e também edifícios institucionais, dos quais se destacam a sede do Banco da 

Bahia, a Escola de Puericultura Raymundo de Magalhães e o Instituto Brasileiro para a 

Investigação da Tuberculose (IBIT), atuando também no interior do estado. Na 

Companhia Imobiliária trabalharam o engenheiro civil Carlos Espinheira de Sá (1937 a 

1954), especializado no cálculo de estruturas em concreto armado e o arquiteto Hélio de 

Queiroz Duarte (1938 a 1944), autor de diversos projetos já citados (SCHLEE e FICHER, 

2008).  

Em 1923, foi fundada a Emílio Odebrecht & Cia.60, empresa de construções em 

concreto armado responsável por uma série de edificações em concreto no nordeste 

brasileiro no período entre guerras. A construtora instalou-se em Salvador no ano de 

1925, após o surto econômico do cacau, onde construiu diversos edifícios comerciais 

como o Edifício Magalhães, da Magalhães e Cia. (1928), o Hospital de Clínicas da UFBA 

(estrutura), o Hospital Santa Terezinha, o edifício da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado, a construção dos Cines Excelsior e Olympia (ambos com projeto de 1934), o 

Hospital da Sagrada Família, além de pontes e edifícios fabris e comerciais no interior da 

Bahia e em outros estados brasileiros. Devido ao início da Segunda Guerra Mundial e à 

escassez e os altos custos das matérias-primas, a construção civil brasileira declinou e 

várias empresas abriram falência. Norberto, filho de Emílio, deu continuidade aos 

                                                        
55 Projeto dos arquitetos Diógenes Rebouças e Jaziel, inaugurada em 1941 (PORTO FILHO, 2012).  
56 Projeto do engenheiro Quintino Steimback (A NOVA SEDE..., 1941b) 
57 Projeto do arquiteto Arézio Fonseca. 
58 Concepção arquitetônica de Hélio Duarte, ex-professor da Escola de Belas Artes da Bahia (HÉLIO, 2017; 
SCHLEE e FICHER, 2008).  
59 Projeto de Hélio Duarte (AZEVEDO, 1988). 
60 Segunda empresa de Emílio Odebrecht, descendente de alemães, neto de Emil Odebrecht e pai de 
Norberto Odebrecht – fundador do grupo Odebrecht. 
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trabalhos da empresa do pai, a partir de 1941, fundando uma das maiores construtoras 

brasileiras, de projeção internacional (ODEBRECHT, 2004). 

Na cidade de Salvador, o concreto armado vinha sendo empregado de maneira 

incipiente desde o final do século XIX e primeiros anos do XX. Como mencionado 

anteriormente, o alto custo do cimento, a ausência de fábricas do aglomerante no Estado 

da Bahia e o pouco domínio da técnica pelos profissionais locais podem justificar a 

precária utilização do concreto armado nos edifícios da capital baiana, comprovada pela 

ausência de documentos sobre o assunto. 

Analisando a documentação relativa a projetos arquitetônicos submetidos à 

aprovação pela Intendência Municipal, poucas foram as iniciativas de construções 

utilizando concreto armado antes de 1910. Um caso que chama a atenção pela inovação 

quanto ao sistema construtivo para a época e quanto à estética do edifício foi a 

reconstrução do antigo prédio da Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus (Salvador-

BA), após um incêndio.  

Em 1905, Victor Dubugras, antes mesmo de projetar a famosa Estação de 

Mairinque, no Estado de São Paulo, elaborou o projeto de reconstrução do referido 

edifício. O projeto de reconstrução ampliou a configuração espacial original do edifício, 

incorporando ao edifício antigo (adjacente à catedral), a Biblioteca, o Instituto Médico 

Legal e Morgue, o Anfiteatro e as salas e gabinetes de Histologia, Anatomia Patológica, 

Bacteriologia e História Natural (no eixo longitudinal), adquirindo uma planta com 

formato da letra “E”. Apesar das feições ecléticas, ao novo edifício foram incorporadas 

lajes em ‘cimento armado’ assentes sobre alvenaria estrutural mista (tijolo maciço e 

pedra), segundo d’Affonsêca61 (2008) (Figura 21).  

 

Figura	21 – Perspectiva da Faculdade de Medicina 

 
Fonte: REIS FILHO (1997) 

                                                        
61 A referida arquiteta participou da restauração do prédio da antiga Faculdade de Medicina da Bahia em 
sua última reforma, finalizada em 2010 (Biblioteca), cujo projeto foi de autoria do Professor Mário 
Mendonça de Oliveira.  
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No anfiteatro, na Biblioteca e no Eixo longitudinal, onde estavam localizados os 

gabinetes e as salas de aula, foram utilizadas lajes em concreto armado contendo telas de 

aço expandido (deployée), vigas metálicas (perfil I) e trilhos (Figura 22). De acordo com 

Teodoro Sampaio, engenheiro responsável pela execução do projeto de Dubugras, 

Nas obras realizadas, a armadura metálica, comprehendendo grandes 
vigas em duplo T e telas de aço expandido (spanded metal) trilhos e 
pequenas vigas de reforço formando uma trama geral, recebia de accordo 
com o typo de construção adoptado, uma camada de 0,08m de espessura 
de concreto, feito de 2 partes de cimento, 3 de areia e 5 de escoria de 
carvão, correndo-se por cima uma camada de cimento liso, da espessura 
de 0,02m. (SAMPAIO, 1907, p.21) 

 
Figura	22 – Tela deployée na laje da Biblioteca da Faculdade, antes da restauração 

 
Autora: Silvia d’Affonsêca (2008) 

 

Algumas das vigas em perfis metálicos foram revestidas com uma caixa executada 

ora em estuque, ora em alvenaria de tijolo, com dois objetivos, aparentemente: a) fazer 

com que os perfis de menor dimensão adquirissem dimensões compatíveis com os 

maiores (aumentar a seção para adquirir maior robustez) e b) camuflá-los. Segundo 

Teodoro Sampaio:  

As vigas de ferro, para não fazerem máo effeito, se descobertas, nos tectos 
dos gabinetes e salas, foram revestidas com caixões de cimento armado 
(SAMPAIO, 1907, p.21). 
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Apesar do relatório de Teodoro Sampaio indicar o uso de cimento armado – 

denominação do concreto armado na época – a arquiteta Silvia Pimenta, que trabalhou na 

restauração do edifício, percebeu que o revestimento das vigas foi executado em estuque 

(Figura 23).  

 
Figura	23 – Perfis metálicos em I, no subsolo da Biblioteca, sendo alguns revestidos com uma camada de 

estuque 

    
Autora: Silvia d’Affonsêca (2008) 

 

A atitude de revestir os elementos estruturais indica que as novas tecnologias e 

materiais construtivos, embora utilizados nas construções dos primeiros anos do século 

XX, não poderiam ser expostos por não serem compatíveis esteticamente com o edifício 

eclético ou pela questão das proporções (menos robustas) ou pelo novo material não se 

harmonizar com o referido estilo.   

Possivelmente nas lajes da antiga Faculdade de Medicina foi adotado o sistema 

Golding, para concreto armado. No sistema Golding, de J. F. Golding, a armadura das lajes 

envolve o uso de telas deployée com espessura e malha variáveis de acordo com cada 

situação, podendo ou não se associarem a vigas de ferro (perfil I). O emprego da tela 

metálica promove maior aderência do concreto, facilidade de execução da laje e 

regularidade na estrutura, funcionando como barras de distribuição das cargas, como na 

Figura 24 (SEGURADO, s/d). 
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Figura	24 – Laje do sistema Golding 

 
Fonte: SEGURADO (s/d, p. 360) 

 

Esta foi uma iniciativa de vanguarda elaborada por Dubugras, assim como a 

Estação Ferroviária de Mairinque, tendo em vista a escassa documentação consultada 

referente à solicitações de licenças para construção dada pela Diretoria de Obras do 

município nos distritos pesquisados62. Entre 1910 e 1920, a maior parte dos projetos 

encontrados utilizando o concreto armado diz respeito à construção de pontes, 

reservatórios, marquises e raríssimamente lajes em imóveis residenciais e comerciais. 

Em relação aos imóveis urbanos, muitos dos projetos encontrados dizem respeito 

a reformas e reconstruções, nas quais eram utilizadas lajes em concreto com perfis 

metálicos laminados tipo “i” em prédios de estilo eclético63, onde a estrutura nova era 

ocultada por decorativismos. Muitas vezes, as lajes eram construídas para permitir a 

criação de banheiros e cozinhas adjacentes às residências pelas quais passava a tubulação 

hidráulica.  

A partir da década de 1920, cresce o número de projetos contendo estrutura em 

concreto armado, especialmente nos distritos da Sé e da Conceição da Praia, que hoje 

praticamente compreendem aos bairros do Centro Histórico e do Comércio, 

respectivamente. Desta década, encontram-se projetos de lajes utilizando vergalhões, 

como no exemplo de uma laje armada para substituição de um assoalho de cozinha no 

prédio nº 20, Rua das Campellas, distrito da Sé (1927). No projeto, percebe-se que as lajes 

e vigas são armadas segundo o sistema Hennebique: as barras eram retas, paralelas nos 

trechos engastados, depois curvavam-se para baixo a cerca de um terço do vão até quase 

unirem-se (Figuras 25-26). A resistência ao escorregamento era efetuada por meio dos 

                                                        
62 Conceição da Praia, Sé, Mares, Penha, Pilar e Vitória. 
63 Edifícios ecléticos em sua maioria, apesar de terem sido observados elementos construtivos que indicam 
a influência da arquitetura Déco já nas primeiras décadas do século XX. 
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estribos que envolvem os varões inferiores e superiores, tendo as suas extremidades 

recurvadas. 

 

Figura	25 – Projeto de construção de uma laje em edifício sito à Rua das Campellas, 20 (1927) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 
 

Figura	26 – Detalhe da laje seccionada 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Na referida década, os projetos para a construção de novos prédios utilizando o 

concreto armado na estrutura e na fundação concentram-se nos terrenos aterrados do 

Porto de Salvador, distrito de Conceição da Praia, atual Comércio. São projetos de edifícios 

comerciais (em sua maioria) de médio e grande porte, muitas vezes de autoria de 

construtoras multinacionais. É o caso do escritório da Companhia Fabril dos Fiaes (1929), 

antiga e relevante fábrica de tecidos baiana, situado à Av. Estados Unidos, nº2, esquina 



81 

com a Rua da Argentina64, projetado pela firma alemã E. Kemnitz. Tratava-se de um 

edifício eclético com predominância do estilo Neoclássico, em voga à época, possuindo o 

pavimento térreo, quatro pavimentos-tipo, um mezanino e um terraço, com pilares de 

seção retangular, executados em concreto armado e alinhados com as paredes de vedação 

e divisórias (Figuras 27-29).   

 

Figura	27 – Fachada eclética do edifício de escritórios da Companhia Fabril dos Fiaes, distrito da 
Conceição da Praia (1929) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

  

                                                        
64 Atualmente, o edifício ainda existe e encontra-se em bom estado de conservação, considerando sua 
aparência externa. 
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Figura	28 – Cortes transversal e longitudinal do projeto do edifício de escritórios da Companhia Fabril 
dos Fiaes (1929) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

 
 

Figura	29 – Plantas baixas do edifício de escritórios da Companhia Fabril dos Fiaes (1929) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 
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Apesar da fachada eclética, podem ser observados alguns aspectos racionalistas 

na arquitetura desta edificação. Além do já mencionado uso de estrutura em concreto 

armado, uma nova tecnologia construtiva e um novo material, na definição das plantas 

baixas, nota-se a preocupação com a disposição e localização dos cômodos (de modo 

otimizado) e com o aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. O terraço, que 

pode ser observado tanto na planta quanto no corte, é executado em laje de concreto 

armado, tornando a cobertura da edificação plana, característica inovadora, até na 

Europa, no final da década de 1920.   

 Ainda no bairro do Comércio, outras grandes construtoras atuaram na década 

supracitada. É o caso da Companhia Construtora Nacional (Wayss & Freytag) que 

construiu, em 1925, uma casa comercial e escritório da Companhia Valença Industrial, 

uma das primeiras fábricas têxteis da Bahia e o edifício da Casa Westphalen Bach & Cia.  

O primeiro possuía quatro pavimentos, distribuídos em porão, primeiro, segundo 

e terceiro andares65, sendo iguais as plantas dos dois últimos pavimentos. Uma parte do 

edifício destinava-se à função de armazém, enquanto outra cumpria a função de 

escritório. Assim como o projeto da Companhia Fabril dos Fiaes, apresentava planta livre, 

sendo a alvenaria utilizada apenas para separar os dois trechos do edifício com funções 

diferentes e o grupo de sanitários (Figura 30). Neste prédio, não há terraço, portanto a 

cobertura se faz de modo tradicional, com estrutura em madeira, inclinação acentuada, 

porém não foi possível identificar o tipo de telha especificada no projeto (Figura 31).  

 

Figura	30 – Plantas baixas do porão, primeiro e segundo/terceiro andares do edifício da Companhia 
Valença Industrial (1925) 

       
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

 
 

                                                        
65 Localizado à Rua Miguel Calmon esquina com a Rua da Itália (atual Rua da Grécia). Hoje, infelizmente, o 
edifício está completamente modificado e não mais se consegue ter a leitura do edifício antigo.   



84 

Figura	31 – Corte do edifício da Companhia Valença Industrial (1925) 

 

Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

 

A Westphalen Bach & Cia foi uma firma de origem alemã que atuava no setor de 

comércio de produtos importados, dos mais diversos tipos tais como pregos, chapéus, 

relógios, calçados, objetos de escritório etc, tendo filiais em diversos estados brasileiros. 

O projeto do seu edifício na capital baiana também data de 1925, como mencionado, e era 

localizado em um lote delimitado pelas ruas Miguel Calmon, Rua da Alemanha (atual Rua 

da Polônia) e Av. Estados Unidos. O edifício era composto por cinco pavimentos, incluindo 

um terraço66 e tinha fachadas originalmente ecléticas67, apresentando relação equilibrada 

entre cheios e vazios, possibilitada pelo uso da estrutura independente (Figura 32).  

 
Figura	32 – Fachada do projeto da Westphalen Bach & Cia (1925) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

                                                        
66 O térreo abrigava quatro armazéns e uma área de escritório; o primeiro era destinado exclusivamente a 
escritórios, incluindo uma copa e os sanitários; no segundo e o terceiro pavimentos, de planta tipo, 
localizavam-se as salas da gerência, sanitários, área da carpintaria e área para exposição permanente; e o 
último era um terraço em laje de concreto armado.   
67 Em algum momento, o edifício passou por reformas e teve sua fachada remodelada, além de ter ganhado 
mais dois pavimentos. Atualmente, tem feições que lembram a arquitetura Déco, com ornamentação 
extremamente simplificada na qual destacam-se os diversos frisos verticais, provavelmente executados em 
argamassa. Hoje, no referido imóvel, funciona a Agência do Comércio da Previdência Social.  
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Também neste edifício, percebia-se a planta livre e a preocupação com as 

questões de conforto térmico tais como a iluminação natural direta e ventilação para 

todos os cômodos, inclusive os sanitários, com a criação de pátios (áreas descobertas) e 

claraboia (Figura 33).  

 

Figura	33 – Plantas baixas do pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo e terceiro e do terraço 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 
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O último pavimento tratava-se de um terraço executado em laje de concreto 

armado, onde ao centro se localizava a claraboia (Figura 34). No corte, percebe-se uma 

inscrição que diz “futuramente será augmentado mais um andar” que, de fato, foi 

acrescentado. Hoje, o edifício possui seis pavimentos: o terraço foi cercado com alvenaria 

e mais um pavimento acima dele foi construído. Nesta alteração, não mais existe uma laje 

descoberta e as fachadas adquiriram feições Art Déco.  

 

Figura	34 – Corte do projeto da Westphalen Bach & Cia (1925) 

  
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

 

É interessante perceber como os princípios racionalistas, que ganhavam força na 

Europa a partir de meados de 1920, eram traduzidos nos projetos brasileiros quase que 

simultaneamente por meio das filiais de grandes construtoras europeias, como também é 

o caso da Companhia Construtora Nacional, que será melhor abordado a seguir.  
Entre as décadas de 1930 e 1940, são mais frequentes os pedidos de licença para 

construções novas, reconstruções e construções de elementos em concreto armado. 

Apesar do início da Segunda Grande Guerra, em 1939, e a situação político-econômica do 

país e do mundo, são desta década os projetos de remodelação do Trapiche Adelaide68 

(1932), pelo engenheiro Osvaldo Martins; do Instituto do Cacau da Bahia (1933), de 

autoria da Christiani & Nielsen (responsável Kaj Hansen); de ampliações e reconstruções 

no Moinho da Bahia (1934-1939), na Fratelli Vitta (1938); de construção do Hidroporto 

da Ribeira / Estação de Hidroaviões (1937); da construção dos Cinemas Olympia (1934) 

                                                        
68 Executado pela Empreza Constructora Ltda em concreto armado. 
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e Excelsior (1934), ambos pela Emílio Odebrecht & Cia; de construção do Ed. Bonfim 

(1935) na Rua Tomé de Souza (atual Rua d´Ajuda), pela Companhia Construtora Nacional, 

dentre outros, utilizando estrutura em concreto armado ora com vergalhões, ora com 

perfis laminados.  

As construtoras citadas e outras não abordadas nesta pesquisa, juntas, trouxeram 

para a capital baiana novas tecnologias e profissionais que modificaram o cenário da 

arquitetura e da construção civil, em geral. A instalação destas empresas contribuiu 

positivamente para a adoção de um novo sistema construtivo, a difusão das arquiteturas 

praticadas nas primeiras décadas do século XX (especialmente as de tendências 

racionalistas), o estímulo às indústrias baianas produtoras das matérias-primas 

empregadas no concreto, a formação de profissionais locais e a verticalização dos 

edifícios.  

Conforme Santos (1959), até o início da Segunda Guerra, na região central da 

cidade, as construções não passavam da altura de oito pavimentos69, sendo que a maior 

parte destes possuía entre três e quatro pavimentos, quando não eram mais baixos. As 

edificações localizadas na região central de Salvador, em geral, eram sobrados coloniais 

de três a cinco pavimentos, igrejas, casas de uso misto construídas no início do século XX 

que variavam a altura de quatro a seis andares e “arranha-céus”, construídos em ‘cimento 

armado’, de uso administrativo ou comercial (SANTOS, 1959).  

O autor, ao que se pode perceber, refere-se a arranha-céus como os prédios que 

possuíam gabarito equivalente à sete	 andares, no mínimo70. Estas edificações foram 

construídas especialmente para serem sede de bancos, edifícios comerciais, companhias 

de seguros, casas de importação e exportação, escritórios fabris e prédios de serviços 

públicos. A demanda por aluguel de salas comerciais na região central da cidade cresceu 

(seja pelas atividades ligadas ao porto, aos serviços públicos ou ao comércio), 

despertando o interesse de construtoras pelo investimento em novos edifícios comerciais 

e, consequentemente, ocasionando mudanças na ocupação do solo e na paisagem urbana 

dos bairros centrais da cidade.  

                                                        
69 Milton Santos (1959) menciona que o edifício mais alto do Centro, até 1940, era um hotel na rua Chile, 
com oito andares – provavelmente referindo-se ao Palace Hotel, que foi inaugurado em 1934. Além deste, o 
Ed. A Tarde também possuía oito pavimentos, porém um deles era um subsolo.  
70 O jornal Diário de Notícias, na edição do dia 03/07/1926 publica uma matéria sobre o Palácio 
Comendador Catharino, o “maior arranha-céu” da Bahia (construído pela iniciativa privada) que contava 
com sete andares, localizado à rua Chile (É O ARRANHA-CÉOS...,1926).  
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Os arranha-céus são, assim, o resultado da evolução da cidade, da 
necessidade de concentrar sôbre esses espaços relativamente restritos o 
maior número possível de atividades; são construídos visando também, 
obter sôbre um determinado espaço, a maior renda. A construção em 
altura é necessária em virtude dos preços elevados atingidos pelos 
terrenos nos bairros centrais. É mesmo um círculo vicioso, pois a 
concentração das atividades nos arranha-céus conduz ao encarecimento 
dos terrenos (SANTOS, 1959, p. 155). 

 

O adensamento das áreas centrais nas principais cidades brasileiras impulsionou 

a verticalização entre os anos de 1930 e 1940, contribuindo com a multiplicação de 

edifícios de grande porte que utilizavam o concreto armado, símbolos da modernidade e 

do progresso para a população (SEGAWA, 1997). Portanto, aliada à fatores econômicos, 

pode-se dizer que a introdução do concreto armado esteve diretamente relacionada à 

verticalização de Salvador, que adotou a técnica para definir novos usos e ocupação do 

espaço urbano, ao tempo em que influenciou o modo de construir e definiu novas 

diretrizes para a produção arquitetônica do país. 

Edifícios mais baixos e arranha-céus foram construídos em concreto armado, 

segundo diversas linguagens arquitetônicas como reflexo da modernidade. Para tanto, 

será feita no próximo capítulo uma breve contextualização das principais manifestações 

recorrentes na cidade de Salvador e aplicações do concreto armado em edificações 

construídas ou reformadas, para situar o leitor quanto à arquitetura produzida no período 

estudado. 
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5 MANIFESTAÇÕES	ARQUITETÔNICAS		

 

O período entre guerras foi de diversas experimentações, tanto do ponto de vista 

arquitetônico, quanto da técnica, do uso de novos materiais e da dificuldade de 

comercialização de produtos ainda não produzidos no Brasil, a exemplo do cimento 

Portland. Para compreender o papel do concreto armado na concepção arquitetônica 

brasileira e situar o leitor sobre as linguagens arquitetônicas produzidas no período 

estudado, julga-se fundamental traçar um panorama das principais manifestações 

arquitetônicas existentes no país para, posteriormente, analisar a relação da estrutura 

com a produção da arquitetura. Dentre as principais, destacam-se o Ecletismo, o 

Neocolonial, o Art Déco e o Modernismo. 

 

5.1 O ECLETISMO 

O Ecletismo europeu, segundo Lemos (1979), foi um movimento ligado a correntes 

filosóficas que “toleravam a coexistência de modos de pensar diferentes, conciliando 

correntes e comportamentos”. De acordo com Böhm (2015), as principais referências do 

movimento eram as ideias revolucionárias do Iluminismo Francês, o Palladianismo inglês, 

na moral e pudor da Era Vitoriana, no enriquecimento possibilitado pelo colonialismo e 

na Belle Époque. Pode ser definido como a procura pela beleza a partir de elementos 

pertencentes a diferentes sistemas, sem ser estritamente ligado a nenhuma doutrina 

específica (PEDONE, 2005).  

A busca por um “estilo nacional”, em alguns países europeus, levou a uma série de 

experimentações formais ao longo do século XIX, dando origem à Arquitetura Eclética, 

que teve como referência diversos estilos e teorias do passado (muitas vezes mescladas) 

para a criação de uma linguagem própria do seu tempo. De acordo com Castro (1987), o 

Ecletismo na Arquitetura visava à combinação de estilos antigos com as inovações 

tecnológicas inerentes ao século XIX. 

Nas palavras de Patetta (1987), o Ecletismo era 

a cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava 
primazia ao conforto amava o progresso (especialmente quando 
melhorava suas condições de vida), amava as novidades, mas rebaixava a 
produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto (PATETTA, 
1987, p. 13) 
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 Segundo o referido autor, na Europa, a Arquitetura Eclética destinava-se a uma 

clientela específica – a burguesia em ascensão – e estava estritamente ligada às questões 

éticas, sociais e políticas. A burguesia usava a imitação como referência para a sua criação, 

na busca por uma linguagem própria com novas demandas, como a melhoria nos serviços 

sanitários, no agenciamento dos espaços internos, as novas tipologias e os novos 

programas, como hotéis, balneários, lojas de grande porte, bancos, teatros, escritórios etc, 

difundidas por meio de Exposições Universais (Londres, 1851, e Paris, 1867) em direção 

ao progresso (PATETTA, 1987).  

O resultado desta busca incorporou diversos elementos compositivos de 

arquiteturas anteriores, das quais se destacaram três correntes: a da composição 

estilística, na qual as referências utilizadas pertenciam a um único estilo; a do historicismo 

tipológico, cujas escolhas formais e decorativas relacionavam o estilo à finalidade do 

edifício (ex.: referências da arquitetura medieval para novas igrejas; a do Renascimento 

para os edifícios públicos; a do Barroco para edifícios destinados ao lazer; a do Classicismo 

para Museus e Ministérios etc); e a dos pastiches compositivos, que permitia maior 

liberdade na “criação”, com referências estilísticas inventadas que, apesar de tudo, muitas 

vezes escondia avançadas soluções estruturais, de acordo com Patetta (1987).  

 Os novos programas e as demandas da burguesia europeia passaram a ser 

exigências da burguesia brasileira, que viam a adoção do Ecletismo como adesão ao 

progresso, por aproximar-se do que era produzido nos países desenvolvidos. Desta 

maneira, o Ecletismo encontrou campo para se difundir, pois, inspirado na cultura 

francesa, pretendia tornar civilizadas as cidades do Brasil (BREITENBACH, 2005a). 

As capitais e as principais cidades do país tiveram contato com novas tecnologias 

e com a arquitetura e o outro conceito de construir, completamente diferente do que se 

praticava no período colonial. A tomar como referência a arquitetura residencial, pode-se 

dizer que as casas coloniais brasileiras eram insalubres, escuras e pouco ventiladas, de 

acordo com Lemos (1994). A diferença entre as casas dos mais abastados e a dos mais 

pobres era, em geral, a quantidade de cômodos, uma vez que se utilizavam os mesmos 

materiais e técnicas construtivas. 

A arquitetura colonial passava a ser enxergada como reflexo do atraso do país, 

considerada fruto de um tempo de pobreza e desinformação, enquanto a cultura eclética 

era vista como sinônimo de modernidade e prosperidade. O Ecletismo traria consigo 

modernidades, que se refletiriam na melhoria das condições de moradia para a 
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população: casas com iluminação natural abundante, arejadas, confortáveis e 

externamente requintadas e bem decoradas. Segundo Lemos (1979), quanto mais 

imaginação o arquiteto tivesse, melhor, pois projetar segundo um único estilo ia de 

encontro aos ideais de progresso e liberdade de expressão, portanto um sinal de atraso.  

No Brasil, segundo Del Brenna (1987), a Arquitetura Eclética teve como principais 

influências o Romantismo inglês e a tradicional arquitetura portuguesa, utilizando 

azulejos e telhas esmaltadas, ornamentos com motivos orientais, produtos 

industrializados etc. Apesar disto, outros estilos foram recorrentes, os chamados 

“revivals”, como o neogótico, o neomanuelino, a neo-renascença italiana e francesa, dentre 

outros, combinados.  

Lemos (1987) classifica construções ecléticas brasileiras segundo os estilos mais 

usuais: os edifícios neoclássicos, neo-renascentistas, os Art Nouveau, os chalés alpinos, os 

tradicionalistas (Neocolonial), a arquitetura de ferro e as pertencentes ao que chama de 

“Ecletismo historicista” – baseadas em modelos de construção diferentes dos padrões 

clássicos (cujo estilo mais frequente seria o neogótico). Nota-se que Lemos classifica o 

estilo Neocolonial como parte do Ecletismo – opinião não compartilhada por esta autora, 

por entender que o estilo tradicionalista é uma manifestação nacional (obviamente 

influenciada por tendências internacionais) na tentativa de afirmação da nacionalidade e 

não uma mistura de diferentes estilos arquitetônicos europeus, apesar de suas exceções.  

Os edifícios ecléticos, apesar de mesclarem influências de estilos anteriores, não 

seguiam fielmente suas regras de composição. Os arquitetos desenvolviam a habilidade 

de criação, tomando como referência o repertório da arquitetura europeia do passado 

para a apresentação de soluções e partidos diferenciados, em consonância com as 

exigências de uma sociedade em transformação. Porém, não se prendiam às regras de 

composição dos estilos em que se baseavam e passavam a utilizar seu repertório formal 

de modo mais livre, com intenção puramente decorativa, para agradar aos seus 

contratantes (SILVA, 1987). Assim como será tratado no item sobre o Neocolonial, aquela 

manifestação utilizava as referências estilísticas para a ornamentação, mas a concepção 

do partido e a volumetria eram novos, visando atender às demandas da época. 

As principais influências e inspirações da Arquitetura Eclética circulavam entre os 

profissionais da área por meio de revistas especializadas, álbuns e livros, como nas 

demais manifestações arquitetônicas, cujas fachadas e tipologias eram, muitas vezes, 

copiadas, especialmente pelas classes menos abastadas (LEMOS, 1987). 
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No Brasil, era comum a “modernização” de edifícios antigos por meio da 

remodelação de suas fachadas segundo o estilo em voga (eclético, neocolonial, Déco etc). 

Sendo assim, o estilo eclético não fora empregado apenas em edificações novas, mas nas 

reformas, especialmente de fachadas. 

 A arquitetura eclética foi produzida majoritariamente antes da Primeira Grande 

Guerra, apesar de ter sobrevivido a esta e se prolongado por mais algumas décadas. 

Durante a guerra, houve queda vertiginosa no volume das construções no Brasil, quase  

estagnando devido, entre outros fatores, à importação de materiais construtivos 

fundamentais para a produção da referida arquitetura. Poucas eram as obras que 

continuaram em andamento entre 1912-1914, sendo, a minoria obras particulares e a 

maioria, oficiais (LEMOS, 1987). 

O estilo possibilitou o desenvolvimento tecnológico na construção civil por meio 

da assimilação de novas técnicas trazidas da Europa, mas, ao mesmo tempo, causou uma 

reação contrária a ele, em prol da tradição e das referências brasileiras (BREITENBACH, 

2005a).  Segundo Fabris (1987), o Ecletismo foi o reflexo da incoerência entre a instância 

econômica e a estética. Aquela, inovadora e acelerada, ia de encontro à instância estética 

na qual prevalecia o gosto pelo antigo, negando as conquistas da produção industrial. 

Assim, gradativamente o estilo de gosto eclético na arquitetura foi abandonado com a 

chegada de novas ideias influenciadoras, trazidas de outros países, principalmente 

europeus.  

O Ecletismo conviveu por décadas com outros estilos, mas, aos poucos, o estilo em 

voga passou a ser o Neocolonial, que também buscava a identidade nacional, mas por meio 

de influências do período colonial. Alguns fatores são apontados por Mascaro (2008) 

como os que contribuíram com o abandono gradual da Arquitetura Eclética e com a 

profusão de exemplares neocoloniais: o desejo da sociedade por modernidade, o anseio 

das classes menos abastadas por possuir edificações similares às classes altas, a circulação 

de informações, as exigências de alguns materiais utilizados nos exemplares ecléticos e o 

gosto pelo neocolonial. 

Por muitos anos, o Ecletismo foi relegado a segundo plano na História da 

Arquitetura, considerado como uma imitação infiel de estilos clássicos, sem caráter 

artístico e sem ineditismo. Parte dessa má fama pode ser atribuída às correntes de 

vanguarda modernistas que depreciaram a Arquitetura Eclética e difundiram suas 

críticas. Segundo Patetta (1987), somente a partir do fim do século XX o referido estilo 
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passou a ser reestudado e reconsiderado, depois de uma avaliação crítica geral, motivada 

pela necessidade de proteção do patrimônio histórico edificado e pela crise do urbanismo 

do Movimento Moderno. 

Reis Filho (1970), assim como muitos na década de 1970, reconheceu que o 

Ecletismo tenha funcionado como “um veículo estético eficiente para assimilação de 

inovações tecnológicas”, apesar de admitir que este estilo pecou por questões de gosto, 

excessos decorativos, arquitetura de fachada e descompromisso com a “verdade dos 

materiais”.  

 

5.1.1 Aspectos	da	Arquitetura	Eclética	

No fim do século XIX, influenciada pelo boom da produção industrial que 

pressionava, dentre outros setores, o da construção, proliferavam-se as construções cujas 

formas remetiam a lugares e hábitos europeus e faziam uso de materiais estruturais e 

decorativos produzidos pela indústria, pré-fabricados.   

As residências empregavam lambrequins em zinco ou madeira, estátuas, vasos e 

bolas na ornamentação das platibandas, tímpanos com estuque, chapas de cobre, chumbo 

ou ferro, gradis de ferro fundido a serem utilizados em balcões, calhas, condutores, 

ferramentas e vidros para uso nas janelas de verga reta ou em arco, cuja cantaria também 

receberia decoração em estuque (LEMOS, 1979). Segundo Del Brena (1987), os materiais 

de construção e ornamentos industrializados eram novos, apesar das técnicas 

construtivas serem normalmente tradicionais e, quando importados, tinham grande 

aceitação por parte da população, pois “comprovava” a qualidade da construção. 

Os materiais construtivos tradicionais ou novos recebiam tratamentos: elementos 

estruturais como perfis, vigas e pilares metálicos ou em concreto eram camuflados com 

ornamentos característicos de estilos variados (SILVA, 1987). A profusão de ornatos 

inspirados em arquiteturas passadas pode ser relacionada à decência e aos costumes dos 

burgueses europeus que abominavam a “rude e vergonhosa nudez estrutural das 

construções”, revestindo as colunas e vigas (PATETTA, 1987, p.15).  

Sobre este aspecto, Kay Fisker (apud Barata, 1987, p.146) posicionou-se: “o 

aspecto externo é um ornamento, uma máscara sem ligações com o interior” a exemplo 

de colunas e frontões inseridos para compor o estilo neoclássico em edifícios, sem função 

estrutural, portanto sem razão de existir, segundo o arquiteto dinamarquês. Por sua vez, 



94 

Claude Mignot (apud Silva, 1987, p. 180) compreendeu a “máscara” a que se refere Fisker 

não como uma tentativa de imitar o passado, mas como uma maneira de inspiração 

baseada nos seus princípios e experiências para alcançar o estilo do século XIX, criando 

novas possibilidades que atendessem às demandas do seu século.  

Gradativamente, os sistemas construtivos tradicionais, tal como a taipa, foram 

sendo substituídos pela alvenaria de tijolos (com argamassa de cal e, posteriormente, de 

cimento), mas as paredes ainda exerciam papel estrutural. Porões ventilados e 

platibandas decoradas tornaram-se moda nas edificações projetadas por profissionais 

estrangeiros para famílias mais abastadas que tinham seus projetos imitados pela classe 

média, mas executadas por profissionais locais (LEMOS, 1987).  

De acordo com Silva (1987), novos programas surgiam e eram construídos 

empregando os novos materiais e técnicas a fim de afirmar a linguagem arquitetônica 

eclética, com ganhos qualitativos para o edifício – a exemplo do uso racional da madeira, 

possibilitado pelo cálculo dos elementos estruturais dos telhados, evitando desperdícios 

(LEMOS, 1979). 

Boa parte dos componentes arquitetônicos dos edifícios era importada: telhas 

planas (francesa), colunas metálicas ricamente ornadas, escadas em ferro, tijolos e até 

madeira (pinho de Riga), mas a areia usada nas argamassas era local, assim como parte 

da cal. O cimento, quando introduzido na construção civil, também era.  

Nos sistemas estruturais mais recorrentes na arquitetura eclética, destacam-se os 

perfis em ferro (em geral laminado ou fundido), o aço (presente principalmente nos 

alicerces, colunas e vigas) e a alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos maciços (MELO e 

RIBEIRO, 2007).  

O concreto foi usado pontualmente na arquitetura eclética, estando presente, 

principalmente, nos alicerces, como concreto bruto, utilizando cimento natural ou 

artificial e pedras de quinas salientes, segundo Melo e Ribeiro (2007), comum nas obras 

que dispunham de maior orçamento por causa do alto custo de importação do Cimento 

Portland – fundamental para este tipo de estrutura. As mesmas autoras registram que, no 

Rio de Janeiro, algumas vezes o concreto poderia ser associado a peças de ferro para 

melhoria de suas propriedades, prenunciando o que viria a ser o concreto armado. 
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5.1.2 A	Arquitetura	Eclética	em	Salvador	 	

A arquitetura eclética na capital baiana foi produzida nas últimas décadas do 

século XIX, perdendo espaço para outras manifestações arquitetônicas no início do XX, 

apesar de ter resistido às primeiras décadas deste. Na pesquisa realizada no Arquivo 

Histórico Municipal de Salvador (AHMS), ainda se encontravam solicitações para 

construção (ou reconstrução) de edifícios, segundo o gosto eclético no pós-guerra, que 

ultrapassaram a década de 1930.  

Dos projetos encontrados na pesquisa (submetidos à aprovação entre 1910 e 

1940), notou-se que o uso do concreto em edifícios com feições ecléticas acontecia de 

maneira pontual. Era comum sua utilização em lajes de concreto do pavimento térreo ou 

subsolo, em uma tentativa de evitar a absorção de água por capilaridade e aumento de 

umidade pelas paredes, conforme, por exemplo, a recomendação do engenheiro 

sanitarista João Santos, em 1924:  “(…) Toda a área ocupada pela construção, abrangendo 

a das paredes mestras deve receber uma camada de concreto com a espessura de 0,15m 

e constituída de 1 parte de cimento, 3 de areia e 5 de pedra britada, afim de evitar 

infiltrações nas paredes (…)”71.   

Uma relevante aplicação do concreto armado em Salvador foi a reconstrução do 

Palácio Rio Branco, em 1919, antigo Palácio do Governo, cujas feições originais se 

perderam após ter sido bombardeado em 1912. O referido edifício adquiriu 

características ecléticas em detrimento das neoclássicas, projeto iniciado pelo italiano 

Julio Conti e modificado pelo Secretário Geral do Estado, o Eng. Arlindo Fragoso, incluindo 

as alterações na fachada e a construção de uma cúpula em concreto armado, dentre outras 

intervenções (ANDRADE JUNIOR, 2007) (Figura 35).  

 

  

                                                        
71 Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo Intendência Municipal, Distrito de Mares, Calçada do 
Bonfim, nº97, 26 de dezembro de 1924. 
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Figura	35 – Palácio Rio Branco em 1919 

 
Fonte: DA “CASA DO GOVERNO”... (1920) 

 

Tornava-se cada vez mais usual o emprego do concreto armado em elementos 

estruturais de edifícios reformados ou construídos no período, porém comumente estes 

recebiam armadura em perfis metálicos “i” e não vergalhões, como praticado hoje em dia 

– configuração esta que remete ao princípio do uso do concreto armado no Brasil. Os 

profissionais da construção civil acreditavam que a inclusão dos perfis metálicos 

melhoraria a tração do concreto, mas, considerando a quantidade de vigas metálicas e o 

espaçamento estreito entre elas, é possível supor que o concreto atuaria apenas na 

proteção dos referidos elementos construtivos, não sendo essencial para a sustentação do 

piso. Tem-se como exemplo o projeto de reconstrução do edifício sito à Rua Conselheiro 

Saraiva, 19-27, cujo projeto fora submetido à aprovação em 1912 (Figuras 36-37). Estas 

lajes eram encontradas especialmente em projetos das duas primeiras décadas do século 

passado, sendo substituídas progressivamente pela estrutura de concreto armado com 

vergalhões. 
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Figura	36 – Fachada eclética do projeto de reconstrução do edifício à Rua Conselheiro Saraiva, 19-27 
(1912) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 

 

Figura	37 – Corte do edifício sito à Rua Conselheiro Saraiva, 19-27 (esq.) e detalhe da laje em concreto 
com armadura em perfil metálico “I” (dir.) (1912) 

 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 

 
 

 Nos projetos de grandes edifícios, normalmente financiados por empresas, eram 

contempladas estruturas em concreto armado com vergalhões, como, por exemplo, no 

submetido à aprovação da Intendência, datado de 1922, de um edifício localizado à Rua 

Portugal (Rua das Princesas, nº15), de propriedade da Companhia brasileira de Linhas 

para Coser (Figura 38).  
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Figura	38 – Detalhes de vigas e fundação do projeto de construção de um prédio de fachada eclética sito à 
Rua Portugal (1922)  

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 
 

As empresas tiveram papel fundamental na introdução de novas tecnologias 

construtivas ainda nas duas primeiras décadas do século XX, pois possuíam recursos para 

contratar e executar projetos de construtoras multinacionais, a exemplo do prédio de 

propriedade da Companhia Aliança da Bahia, construído na Rua Miguel Calmon, distrito 

de Conceição da Praia, de autoria da construtora E. Kemnitz e Cia. Ltda (1926). O projeto 

previa a execução de pilares com espaçamento médio de 2,50m, lajes e vigas em concreto 

armado (Figuras 39-41). 

 

Figura	39 – Fachada do projeto de construção do prédio de propriedade da Cia. Aliança da Bahia (1926) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 
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Figura	40 – Plantas do projeto de construção do prédio de propriedade da Cia. Aliança da Bahia (1926) – 
Térreo (esq.); 1º e 2º pavimentos (dir.) e 3º (abaixo) 

  

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 

 

 
Figura	41 – Corte do projeto de construção do prédio sito à Rua Miguel Calmon, de propriedade da Cia. 

Aliança da Bahia (1926) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 
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Um expressivo número de bancos foi construído no período entre guerras 

utilizando a linguagem eclética, cujos projetos foram elaborados por profissionais 

estrangeiros e executados por filiais de empresas multinacionais, como o Bank of London 

& South America, construído à Rua Miguel Calmon pela estrangeira Christiani & Nielsen.  

É provável que a arquitetura eclética tenha sido escolhida por ser associada à 

imagem da tradição e credibilidade da cultura europeia, mas as feições ecléticas nas 

fachadas principais revelam timidamente as possibilidades alcançadas pela tecnologia 

inovadora das estruturas em concreto armado, evidentes em seu interior. Externamente, 

é possível notar que as aberturas se destacam em relação às vedações. No pavimento 

térreo, devido ao uso da estrutura independente, foi possível a inserção de janelas de 

grandes dimensões, inclusive com altura compatível à da porta principal, em ritmo e com 

espaçamento mínimo, definido apenas pelos pilares (Figura 42). Por outro lado, a 

composição da fachada, dividida em embasamento, corpo e coroamento – claramente 

assinalados –, remetem aos princípios compositivos da arquitetura Beaux-Arts. 

 
Figura	42 – Fachada do Bank of London & South America 

 
Fonte: Arquivo da Christiani & Nielsen 

 

Internamente, neste edifício, é notável que o uso do concreto armado possibilitou 

a configuração de um amplo salão, com dimensões consideráveis e pé-direito duplo, 

entretanto os pilares – apesar de localizados ao centro – receberam capitéis coríntios e as 

vigas foram mascaradas com frisos decorativos, sem excessos (Figura 43).  A presença de 

grandes janelas na fachada, predominando em relação às vedações, e a claraboia 

possibilitam ganhos de luz direta e conforto ao espaço.  
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Figura	43 – Interior do Bank of London & South America 

 
Fonte: Arquivo da Christiani & Nielsen 

 

A partir dos exemplos, percebe-se que, segundo o estilo Eclético, já havia projetos 

utilizando estrutura independente em concreto armado nos edifícios, ainda que, muitas 

vezes, esta não participasse diretamente da expressão arquitetônica, sendo recobertas 

por ornamentos, especialmente nas fachadas, em consonância com o que era determinado 

pela Intendência Municipal (posteriormente Prefeitura de Salvador).  

Na Arquitetura Eclética, como observado nos exemplos, os edifícios eram 

alinhados nos lotes, acompanhando a rua, e possuíam de um a quatro pavimentos, em sua 

maioria, e contavam com subsolo. Segundo o Ecletismo, foram construídos na cidade tanto 

edifícios residenciais quanto comerciais e de uso misto, porém a estrutura em concreto 

foi empregada principalmente nos de uso comercial, pois demandava projetistas e 

construtores especializados na nova tecnologia, muitas vezes de fora da cidade, sem falar 

no alto custo do cimento para a sua execução. 

 

5.1.3 Edificações	Ecléticas	em	Salvador	

Para proceder com as análises relativas à estrutura de concreto armado nos 

projetos de edifícios ecléticos, um exemplar foi selecionado por ter empregado este tipo 

de material construtivo – o que não era frequente em todas as edificações que seguiam o 

referido estilo.  Foram principalmente os bancos os responsáveis por utilizar a linguagem 

eclética e a tecnologia ‘inovadora’ do concreto armado, no período entre guerras, portanto 

o exemplar selecionado encaixa-se neste uso: o Banco Econômico da Bahia, construído na 

região do Comércio de Salvador.  
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Do referido banco serão apresentadas informações relativas à sua construção do 

edifício para, em sequência, serem abordados os pontos de análise apontados na tese: a) 

modulação da estrutura, b) compartimentação dos espaços do edifício, c) expressão 

tectônica de elementos estruturais; d) relação estrutura x vedação e e) articulação 

estrutura x fenestração. Em seguida, serão feitas considerações com o resumo das 

principais informações. 

 

5.1.3.1 Banco Econômico da Bahia (1926-1927) 

Endereço: Praça da Inglaterra, esquina com Rua Miguel Calmon 

Uso atual: Faculdade da Cidade – Escritório Jurídico da Cidade 

 

a) Contextualização:  

O Banco Econômico da Bahia era uma instituição de crédito, fundada em 1834 

sob o nome de Caixa Econômica da Bahia, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

de atividades de comércio, indústria e agrícola (É HOJE..., 1934).  Desde a sua criação, já 

teve sede no antigo Palácio do Governo, mudando-se para a antiga Recebedoria, passando 

para o prédio da Associação Comercial, posteriormente funcionando à Rua Portugal, nº 

18, até construir sua sede definitiva à Praça da Inglaterra (Figura 44).  

 

Figura	44 – Sede do Banco Econômico da Bahia 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 
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O edifício foi construído para ser sede do banco e abrigar uma loja, contando com 

três acessos independentes: um para acesso do público (situado à esquina da Rua Miguel 

Calmon com a Praça da Inglaterra), o outro para acessar os andares superiores72 (no eixo 

central do edifício voltado para a Praça) e o último de acesso exclusivo à loja (situado à 

Av. Central esquina com a Praça da Inglaterra), conforme Figura 45.  

 

Figura	45 – Planta do térreo do Banco Econômico; acessos identificados (adaptada) (1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Segundo o projeto consultado e Azevedo (2007), o edifício foi projetado por 

Prentice & Floderer e construído pela dinamarquesa Christiani & Nielsen, a partir de 1928 

(SANTOS, 1959), possuindo um programa organizado em quatro pavimentos mais a 

cobertura em laje de concreto impermeabilizada com uma camada de asfalto, além de uma 

sobreloja e uma casa forte, no subsolo. O térreo tinha pé-direito duplo (de seis metros) e 

nele estavam a área destinada ao Banco, com um amplo salão, sala da gerência, espaço 

para o público, um conjunto de sanitários e vestiário, bem como uma escada de acesso à 

sobreloja (diretoria) e outra para chegar à casa forte. O acesso central conduzia a um 

vestíbulo onde estavam o elevador e a escada para os demais pavimentos, uma entrada 

independente para a sala do gerente do banco e outra entrada independente para a loja, 

possivelmente destinada aos funcionários. O público ingressava na loja pela abertura 

voltada à Av. Central (atual Av. Estados Unidos), possuindo esta, seu próprio conjunto de 

                                                        
72 Infelizmente, não foi possível identificar a que usos os 1º, 2º e 3º pavimentos eram destinados. 
Aparentemente, deveriam ser para aluguel, uma vez que a área relativa ao uso do banco, no pavimento 
térreo, encontra-se identificada no projeto arquitetônico consultado.  
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sanitários.  O primeiro, segundo e terceiro pavimentos possuíam a mesma planta: 

partindo do eixo transversal, de cada lado havia um amplo salão com uma bateria de 

sanitários, sendo estes voltados para uma área aberta. Considerando a platibanda 

existente na cobertura, a contar do passeio até seu ponto mais alto, o edifício possuía 

20,65m.  

A edificação ocupava praticamente todo o lote do edifício, conservando o 

alinhamento da via, sem recuos, a não ser os proporcionados pelas duas áreas abertas 

adjacentes aos conjuntos de sanitários (a partir do primeiro andar) e mantinha suas 

esquinas chanfradas, uma das características da Arquitetura Eclética (Figura 46).  

 

Figura	46 – Planta do segundo andar do Banco Econômico (1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Apesar do sistema construtivo “avançado” para a época, a linguagem 

arquitetônica adotada era conservadora, compatível com o Ecletismo surgido no final do 

século XIX, especialmente no que diz respeito às marcações dos acessos com elementos 

decorativos e à simetria, tanto na fachada quanto na planta. Nota-se a distinção entre 

embasamento, corpo e coroamento da edificação, com tratamento diferenciado quanto ao 

revestimento e à presença de elementos de caráter decorativo, como os frontões 

neoclássicos das janelas de esquina, os vasos, a platibanda decorada, dentre outros.  

Foi projetado com estrutura independente em concreto armado, com vigas, 

pilares e lajes planas, fundações em estacas de ‘cimento armado’ e vedações em alvenaria 
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de bloco cerâmico, conforme cálculos encontrados73. A relação da estrutura com o projeto 

arquitetônico e seus principais elementos compositivos, será analisada nos próximos 

itens. 

 

b) Modulação	da	estrutura	

Ao analisar a planta do pavimento tipo do edifício, é possível observar que 

possuía o formato de um trapézio, do qual foram subtraídos dois quadrados equivalentes 

à área de ventilação e iluminação.  A estrutura em concreto armado era arquitravada, com 

lajes planas sustentadas por pilares de seção quadrada de, aproximadamente, 35x35cm, 

com espaçamento fixo de eixo a eixo de cada pilar, igual a 5,89m no eixo que 

denominamos “x” (equivalente à largura da fachada voltada para a Praça da Inglaterra). 

No eixo perpendicular a este primeiro (“y”), há variação entre o espaçamento do 

intercolúnio de 4,70 a 5,00m, o que equivale a menos de dez por cento da distância, 

portanto pode-se concluir que há um padrão modular que compõe uma grade estrutural 

(Figura 47).   

 

Figura	47 – Planta do térreo do Banco Econômico com a marcação dos pilares em amarelo (adaptada) 
(1926) 

	
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

                                                        
73 Cálculos presentes no projeto submetido à aprovação da Diretoria de Engenharia Sanitária da Secretaria 
de Saúde e Assistência Pública (Governo do Estado da Bahia), localizado no Arquivo Público do Estado 
(APEB). 
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É nítida a preocupação com o alinhamento da estrutura e as vedações sempre que 

possível, a exemplo dos pilares do salão destinado ao uso do Banco que foram ajustados, 

pois caso seguissem as distâncias da grelha estrutural, estariam dispostos no meio da área 

de atendimento. Em vez disto, foram deslocados para o alinhamento da fachada principal. 

	
	

c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

Neste projeto, a estrutura atua como ordenadora de espaços, como a caixa da 

escada, os sanitários e vestiários e rouparia – todos confinados por paredes de alvenaria 

de tijolo. Estes espaços ficaram condicionados à modulação estrutural existente no 

edifício, pois do alinhamento dos elementos estruturais partiram as vedações (Figura 48).  

 
Figura	48 – Planta do térreo com a identificação dos espaços confinados (adaptada) (1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

A circulação vertical foi agrupada em um dos módulos confinados, localizado no 

acesso central do edifício, porém o mesmo não ocorreu com a circulação horizontal dos 

pavimentos. Esta não dispunha de um corredor exclusivo que pudesse funcionar como 

ordenador dos ambientes, mas dava-se através dos ambientes funcionais da edificação.  

 Em relação aos sanitários, percebe-se que houve a previsão somente de 

sanitários masculinos, além de vestiários. No térreo, tanto os voltados para a loja quanto 

os voltados para o Banco possuíam dois conjuntos de sanitários: um com cinco boxes com 

vasos, três mictórios e três lavatórios cada e outro com entrada independente do 

primeiro, contando apenas com um vaso, um mictório e um lavatório separado, indicando 
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que o ambiente bancário não havia presença, ao menos com frequência, de mulheres 

(Figura 49). É possível que este sanitário independente fosse frequentado por elas 

(quando necessário) ou por homens que ocupavam cargos de diretoria na instituição. O 

mesmo ocorria com a bateria de sanitários do 1º ao 3º pavimentos, porém com outra 

disposição (Figura 50). 

	
Figura	49 – Configuração dos sanitários da loja (esquerda) e do banco (direita) no pavimento térreo do 

edifício sede do Banco Econômico da Bahia (1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Figura	50 – Configuração dos sanitários da loja (esquerda) e do banco (direita) no pavimento térreo do 
edifício sede do Banco Econômico da Bahia (1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

As áreas destinadas ao banco, à loja e aos espaços possivelmente 

administrativos/de escritório nos demais pavimentos, tiravam partido das possibilidades 

estruturais do sistema construtivo em concreto armado para obter pé-direito duplo (no 

térreo) e grandes vãos que permitiam maior liberdade na organização das plantas – 

prenúncio da Arquitetura Moderna que estava por surgir alguns anos depois. Pelo que se 
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pode perceber analisando as peças gráficas que compõem o projeto do escritório Prentice 

& Floderer Architectos (sediado no Rio de Janeiro), não havia qualquer tipo de divisória 

permanente nos espaços de trabalho, permitindo que esses fossem subdivididos de 

acordo com a disposição do mobiliário. 

	
d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Ainda que as fachadas conservassem características ecléticas, pode-se considerar 

esta edificação um exemplar do período de transição da Arquitetura Eclética para as 

modernizantes, pois internamente, a estrutura não se apresenta mais oculta por 

decorativismos. Conforme mencionado anteriormente, a modulação da estrutura 

condicionava as bordas apenas dos espaços reservados (sanitários, vestiários, circulação 

vertical). Nos salões principais, a estrutura apresentava-se exposta, sem ornamentos, 

segundo um ritmo proporcionado por espaçamentos regulares, revelando a modernidade 

do novo sistema construtivo ainda pouco recorrente na cidade, provavelmente por causa 

dos altos custos da matéria-prima no período entre guerras.  

Quando possível, nos limites da edificação, os pilares encontravam-se embutidos 

na alvenaria (de 35cm) e algumas vezes ligeiramente deslocados, quando coincidiam com 

as janelas, para não interferir no ritmo da fachada.  

 

e) Relação	estrutura	х	vedação		

A relação entre a estrutura e a vedação neste item será analisada em relação às 

fachadas e à planta. Como mencionado, este edifício possui fachada com características da 

linguagem eclética com influência neoclássica e neorrenascentista, onde se pode 

observar: brasões com as iniciais do Banco Econômico da Bahia, em frontões curvos 

coroando os acessos à edificação; frontões triangulares nas janelas de quina do primeiro 

pavimento; a valorização das esquinas chanfradas; platibanda decorada; vasos e falsas 

pilastras com capitéis coríntios, por exemplo (Figura 51). A influência da Beaux Arts pode 

ser percebida na diferenciação entre embasamento, corpo e coroamento, possibilitada 

pelo friso, pela cimalha e pelo tratamento diferenciado do revestimento em argamassa do 

pavimento térreo e, também, na simetria.  
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Figura	51 –Banco Econômico da Bahia visto da Praça da Inglaterra esquina com a Av. Central (Estados 
Unidos) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Na fachada, a estrutura em concreto armado não recebeu o devido destaque, pois 

os pilares estavam embutidos nas falsas pilastras da fachada, certamente por uma questão 

de composição: a esbeltez dos pilares em concreto não seria compatível com as 

proporções requeridas nas fachadas ecléticas. As falsas pilastras contrastam com as linhas 

horizontais (friso, cimalha e revestimento do pavimento térreo) e acentuam a 

verticalidade do edifício de quatro pavimentos, ao tempo em que desempenham papel de 

vedação.  

Em planta, as vedações em alvenaria de tijolo apresentavam-se contíguas à 

estrutura, sendo esta, sempre que possível, embutida, como é o caso dos pilares nas 

paredes limítrofes (figura 47). Apesar do projeto tomar partido das possibilidades de 

flexibilização da planta, não foi dado o devido destaque para a estrutura quando esta se 

apresentava em contato com as vedações, o que é evidenciado pela continuidade dos 

planos, apesar de ser inegável a intenção de valorização estrutura nos salões principais 

do edifício, quando esta não estava adjacente às paredes.  

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

Nas fachadas do edifício, existia um expressivo número de janelas de dois tipos: 

as de verga reta e as em arco, como pode ser observado na Figura 52, sendo as últimas 

localizadas apenas no pavimento térreo e as primeiras nos demais pavimentos. As janelas 
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em arco eram de duas folhas, executadas em madeira e vidro, posicionadas atrás de gradis 

fixos trabalhados. As janelas do primeiro pavimento foram executadas também em 

madeira e vidro, mas diferenciam-se das existentes nos demais pavimentos por serem 

janelas-balcão com balaústres no guarda-corpo. Janelas de verga reta com proporções 

quadradas foram posicionadas nos alinhamentos da entrada voltada para a Praça para 

iluminar os halls da circulação vertical. As portas de acesso ao edifício eram em gradis 

trabalhados em ferro fundido, com bandeira e almofadas. 

 
Figura	52 – Fachada do edifício do Banco Econômico da Bahia (projeto de 1926) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

O plano da fachada principal era retangular e apresentava simetria bilateral. É 

possível notar o ritmo proporcionado por distâncias regulares entre a fenestração 

padronizada e a falsa estrutura (pilastras coríntias). A estrutura em concreto armado não 

se relacionava diretamente com a fenestração, pois estava oculta, porém o ritmo da 

fenestração interferiu no posicionamento de um pilar na fachada da Av. Central e de outro 

na fachada da Rua Miguel Calmon, provocando seu desalinhamento na grelha estrutural 

para manter as janelas no mesmo alinhamento dos demais pavimentos e com o mesmo 

espaçamento entre si (Figura 47).  

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

A estrutura em concreto armado no projeto do Banco Econômico da Bahia 

apresentava-se exposta nos espaços principais do edifício, sem ornamentos, o que 

revelava as tendências modernizantes do projeto, apesar da linguagem conservadora 

adotada em seu exterior (Arquitetura Eclética). Esta estrutura contribuiu com o 
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ordenamento dos espaços confinados (sanitários, halls de circulação vertical etc), mas 

permitiu liberdade na organização dos espaços de trabalho, prenunciando a planta livre – 

um dos princípios da Arquitetura Moderna.  

É possível perceber a modulação estrutural no projeto, formando uma grelha 

estrutural, sendo exceções os pilares que fugiam desta. Isso acontecia apenas quando o 

distanciamento estrito entre eles interferia no posicionamento das janelas, que foram 

projetadas para obedecer a um ritmo evidenciado nas fachadas.  

Internamente, este projeto difere-se dos demais de linguagem eclética por 

eliminar os decorativismos em seu interior, mas principalmente por permitir a já citada 

liberdade na planta, enquanto os projetos tradicionais que seguiam o estilo apresentavam 

espaços bastante compartimentados, aproveitando o potencial da estrutura em concreto 

armado para flexibilizar o uso do espaço, com a geração de grandes vãos livres e pés-

direitos de dimensões consideráveis, com características monumentais.  

 

5.2 O NEOCOLONIAL  

Entre o final do século XIX e o início do XX, havia na Europa um anseio por retomar 

tendências arquitetônicas de matrizes clássicas (gótico e barroco) e também tradicionais, 

identificadas como estilos autênticos que remetiam à idealização da vida rural, em 

contraste com a vida urbana completamente influenciada pela indústria. No Brasil, um 

movimento similar buscava uma linguagem arquitetônica coerente com o sentimento 

nacionalista que vigorava no momento, apoiando-se na cultura vernácula, em oposição ao 

Ecletismo importado dos países europeus no século XIX, disseminado nas principais 

cidades brasileiras (MASCARO, 2008; LEMOS, 1994; SANTOS, 1981). Um dos objetivos do 

movimento era resgatar a tradição arquitetônica para criar e afirmar a identidade cultural 

do povo brasileiro, que poderia ser utilizada para representar tão desejado nacionalismo. 

O momento era de busca pela independência da cultura.  

O início do movimento Neocolonial no Brasil coincidiu com o começo da Primeira 

Guerra – período no qual o acesso a materiais de construção importados utilizados na 

arquitetura eclética era extremamente raro, sendo este um dos fatores relevantes para a 

difusão da arquitetura tradicionalista. Coincidência ou não, a Guerra, então, configurou-

se como um “divisor de águas”, conforme palavras de Carlos Lemos (1994), pois antes 

dela praticava-se o Ecletismo (em São Paulo, de matriz classicista italiana), difundindo-se, 
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com o fim da Guerra, a arquitetura tradicional, com influência significativa de modelos 

publicados em revistas e outros74 (a exemplo do cinema norte-americano), evidenciada 

pela terminologia que passou a ser popular neste país a exemplo de bungalow75, living 

room, hall e W.C. 

Paulo Santos (1981) aponta o auge do Neocolonial, no Rio de Janeiro, entre as 

décadas de 1920 e 1930. A Exposição do Centenário da Independência (1922) constituiu-

se em um marco para a difusão do estilo, pois a maior parte dos pavilhões foi erguida 

segundo o referido estilo (BRUAND, 1981). Em virtude da boa repercussão, a partir da 

Exposição, o Rio de Janeiro passaria a adotar o Neocolonial como estilo oficial76, servindo 

como modelo para as demais capitais, a partir da promoção de concursos de projetos e 

incentivo à construção de edifícios oficiais (SANTOS, 1981). 

Pavilhões em exposições internacionais e projetos escolares seguiam a linguagem 

neocolonial, visando a transmissão de valores cívicos para transformação da população 

(MASCARO, 2008). Podem-se destacar os pavilhões brasileiros nas exposições da 

Filadélfia (1925) e na Exposição Iberoamericana de Sevilha (1929) e a Escola Normal no 

Rio de Janeiro (1928), cujo projeto era de Ângelo Brunhs e José Cortez (Figura 53).  

 

Figura	53 – Escola Normal do Rio de Janeiro  

 
Fonte: AMARAL (1994, p.247) 

 

                                                        
74 Um exemplo destas publicações é o Album Casas de Estylo, da década de 1920, publicado no Rio de Janeiro, 
mas que era “exportado” para outros estados, como a Bahia, conforme propagandas existentes em edições 
do Jornal baiano Diário de Notícias, disponíveis na Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Nesta publicação 
havia modelos de construções dentre as quais bungalows, casas de campo, palacetes e outros, com plantas 
e ilustrações, segundo o anúncio (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 14/11/1925). 
75 Bungalow aqui entendido como casa de um pavimento com paredes em tijolos e coberturas recortadas 
com influência do estilo das missões mexicanas (LEMOS, 1994). 
76 O Estado via na arquitetura neocolonial um reflexo de seus ideais e do espírito de compromisso 
relacionado com a política nacional. O Neocolonial passou a ser identificado como retrato da modernidade, 
do nacionalismo, do tradicionalismo e do status (MASCARO, 2008). 
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O movimento Neocolonial foi extinto até o final dos anos de 1930, segundo 

Mascaro (2008), mas apesar de seu fim, várias edificações seguindo a linguagem eram 

erguidas e publicações editadas em revistas de arquitetura e catálogos/álbuns de estilo 

que ajudaram na sua popularização, mas também contribuíram com a banalização e sua 

taxação como modismo. 

Vários autores, a exemplo de Carlos Lemos (1985) e Maria Lúcia Bressan Pinheiro 

(1998), afirmaram que tanto os anônimos quanto os eruditos exemplares da arquitetura 

neocolonial brasileira não apresentavam vínculos com a arquitetura colonial77 – a 

principal inspiradora do movimento. Esta falta de vínculo pode ser justificada pela falta 

de conhecimento profundo da Arquitetura Colonial pelos próprios brasileiros e devido ao 

fato dos precursores da Arquitetura Neocolonial terem sido estrangeiros (Ricardo Severo 

e Victor Dubugras) – o que se configuraria em uma ‘anomalia’, nas palavras de Yves 

Bruand (1981, p. 52) –, que não apresentavam conhecimento significativo sobre a 

arquitetura tradicional.  

Sobre a falta de coerência entre a Arquitetura Neocolonial e sua principal 

inspiração, a Colonial, na tese de doutorado de Luciana Mascaro (2008) a autora afirmou, 

baseada em Carlos Lemos (1985) e Carlos Martins (1987), que o aspecto “inventado” 

desta arquitetura se constitui em um equívoco, mas também demonstra a liberdade no 

ato de projetar e construir – reflexo da modernidade expressa pela liberdade que originou 

uma produção arquitetônica legítima. Outro aspecto inovador e positivo do estilo foi o 

fato deste transpor a relação, por vezes padronizada, entre tipologia e estilo arquitetônico 

– na qual era comum edifícios religiosos empregarem o estilo neogótico e os públicos o 

neoclássico, por exemplo (MASCARO, 2008).  

 

5.2.1 Aspectos	da	arquitetura	Neocolonial	

A Arquitetura Neocolonial foi promovida por uma política conservadora, que 

exaltava a tradição como reação ao Ecletismo dominante de matriz francesa, por meio do 

uso de elementos arquitetônicos e decorativos da arquitetura colonial, com o intuito de 

criar identificação com as raízes nacionais como, por exemplo, o uso de frontões sinuosos 

                                                        
77 Como exemplos de características arquitetônicas não condizentes com a arquitetura colonial luso-
brasileira, Yves Bruand menciona: os recuos progressivos em elevação, o uso de diferentes planos nas 
composições, uma vez que a complexidade na resolução das plantas e no tratamento de volumes não era 
característica da arquitetura civil portuguesa dos séculos XVII e XVIII (BRUAND, 1981).  
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(elementos presentes originalmente nas igrejas barrocas), arcos de alvenaria para 

sustentar telhados delicados; alvenarias de tijolos aparentes e blocos de granito nas 

fachadas, dentre outros aspectos meramente decorativos, segundo Lúcio Costa (apud 

Lemos, 1994), configurando-se em uma  

[…] incapacidade de lhe saber aproveitar convenientemente aquelas 
soluções e peculiaridades de algum modo adaptáveis aos programas 
atuais do que resultou verdadeira salada de formas contraditórias 
provenientes de períodos, técnicas, regiões e propósitos diferentes. 
(COSTA apud LEMOS, 1994, p. 155) 

 
Alguns dos estilemas recorrentes na manifestação arquitetônica neocolonial 

utilizados nas fachadas eram: a) portadas decoradas; b) cártulas de rolo; c) volutas; d) 

coruchéus; e) arcadas; f) telhados em telhas capa e canal com beiral; g) beirais revirados 

finalizados por telhas “rabo de andorinha” (em forma de pluma, apontando para cima) 

que remetem aos solares portugueses; h) frontões curvos e interrompidos; i) painéis de 

azulejo; j) portas-balcão; k) fachadas simétricas; l) janelas com molduras decorativas; m) 

balaustradas e guarda-corpos com meias-luas sobrepostas; n) colunas salomônicas; o) 

revestimento em pedra na base das paredes externas; p) telhas decorativas sobre portas 

e janelas, q) janelas quadrilobadas, e r) influências da arquitetura civil portuguesa, como 

as varandas sustentadas por colunas dóricas, telhados planos com largos beirais, 

muxarabis e azulejos nas paredes das varandas.  

Segundo Bruand (1981), apesar de usar estilemas da arquitetura colonial, as 

edificações neocoloniais não usavam as mesmas diretrizes de projeto antigas, inserindo 

técnicas contemporâneas, a exemplo de plantas mais complexas e recuos progressivos 

nos pavimentos mais elevados. 

O referido estilo foi utilizado, predominantemente, em edificações residenciais, 

enquanto que linguagens tidas como mais “modernas” – a exemplo do Art Déco e da 

Arquitetura Moderna – eram empregadas em edifícios comerciais ou industriais.  

Nas revistas de arquitetura e nos exemplares construídos em diversas cidades 

pelo país, identifica-se o estilo “Missões”, “Missão Espanhola” ou “Estilo Mexicano”, que 

Mascaro (2008) e Bressan (1998b) apontam como uma vertente do estilo neocolonial com 

influência dos Estados Unidos e México. Segundo Amaral (1994), eram características 

desse estilo as torres cilíndricas (torreões) ou quadrangulares (ainda que não tivessem 

nenhuma relação com o passado construtivo colonial brasileiro), os painéis de azulejo, os 
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balcões em madeira de influência hispânica e os elementos em ferro forjado, inspirados 

nas revistas norte-americanas, muito consultadas por profissionais, especialmente a 

partir da década de 1940. Bruand (1981) aponta, ainda, outras características, como as 

maciças arcadas em arco pleno, colunas torsas e reboco de grande espessura em relevo, 

contendo desenhos que lembravam a decoração árabe.  

No estilo Missões, os estilemas mais característicos eram: a) beirais com 

cachorros decorados (muitas vezes falsos); b) frontões curvos sobre a entrada principal 

da edificação; c) portal em arco pleno, cuja base se apresenta alargada, decorado com 

pedras irregulares; d) pedras esparsas na fachada; e) torres circulares com telhado cônico 

(torreões), dentre outros. Ainda que a outra vertente do Neocolonial seja a portuguesa, é 

complicado identificar exemplares com influências puramente portuguesas ou 

hispânicas, já que a maior parte deles apresenta características misturadas.  

Projetos de exemplares soteropolitanos seguindo este estilo podem ser 

encontrados nos arquivos da cidade e também em bairros de Salvador, a exemplo da 

figura, na qual se pode identificar um torreão e janela em arco (Figura 54). 

 
Figura	54 – Edificação com características do estilo Missões, no bairro da Graça 

 
Autora: Manuella Souza (2014) 

 

Os esforços de duas décadas colocaram o Neocolonial como um dos estilos 

preferidos dos profissionais envolvidos na construção civil, não só nos primeiros anos até 

meados do século XX, principalmente com a construção de sobrados em bairros de todas 

as classes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e nas principais capitais brasileiras 

(Kessel apud Mascaro 2008)78. Breitenbach (2005a) chegou à mesma constatação ao 

                                                        
78 KESSEL, Carlos. Entre	 o	 pastiche	 e	 a	modernidade: arquitetura neocolonial no Brasil. 2002. Tese 
(Doutorado em História Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.  
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afirmar que os elementos decorativos foram apropriados, reutilizados e recombinados 

em novas edificações construídas a partir de 1940.  

Tanto o Neocolonial, quanto o Déco e o Modernismo do ponto de vista da 

arquitetura, buscavam a funcionalidade e o reflexo da modernidade nos edifícios e 

estavam presentes nas revistas e em manuais técnicos importados, que chegavam aos 

construtores, arquitetos e afins trazendo, dentre outras coisas, modelos de edificações 

nestes estilos, revelando a complexidade do período e a busca por uma identidade 

compatível com seus anseios para o futuro. 

Estes anseios por criar ou encontrar a identidade nacional atingiram diversas 

áreas do conhecimento a exemplo da arquitetura, das artes em geral e da política, como 

aponta Breitenbach (2005a). A tradução da modernidade embasava-se na autenticidade 

e na possibilidade de construir um novo caminho, procurando livrar-se da submissão 

causada pela colonização. O fato de existirem diversas vertentes, onde a cada uma era 

dada a possibilidade usar a liberdade à sua maneira, permitiu a coexistência de diversas 

manifestações arquitetônicas simultaneamente.  

A Arquitetura Neocolonial, além de ter refletido a modernidade na liberdade de 

criação e reapropriação da arquitetura tradicional, gerou outros aspectos positivos que 

ultrapassaram os limites da produção arquitetônica, como a catalogação da arquitetura 

colonial e a preocupação com a preservação desta arquitetura e de objetos do passado. 

Como a Arquitetura Neocolonial era baseada no movimento que preconizava a 

valorização da nacionalidade, referenciando-se na colonial brasileira, é possível imaginar 

que os materiais utilizados na construção de seus exemplares tenham sido materiais 

tradicionais. No entanto, parece ilógico, mas, apesar do apelo tradicional, grande parte 

dos edifícios que seguiam a referida linguagem foi construída com materiais e técnicas 

inovadoras para o período, ainda que ocultos por revestimentos e elementos decorativos.  

Sobre isto, Bruand (1981) cita Lucio Costa em resposta a José Mariano quando 

pontuou no artigo “uma Escola Viva de Belas Artes” (1931), que o neocolonial fazia uso de 

elementos arquitetônicos e decorativos que aparentavam serem artesanais (quando não 

eram) ou “fingiam” ser o que não eram, a exemplo de falsas dobradiças, estrutura em 

concreto meticulosamente disfarçada, caixotões simulando vigas, juntas falsas em 

estruturas de concreto para imitar pedras, vigas de madeira cortadas em serrarias e, 
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posteriormente, golpeadas por machados em uma tentativa de parecerem moldadas por 

esta ferramenta, dentre outras.  

Pode-se tomar como exemplo destas práticas o Estádio do Clube Vasco da Gama, 

conhecido como São Januário, no Rio de Janeiro. Construído entre 1926 e 1928, segundo 

Maria Luiza de Freitas (2009), o estádio foi erguido com base em dois projetos: o setor 

das arquibancadas, em concreto armado, e o edifício onde se localizam o setor social e a 

entrada, em estilo neocolonial – este projetado por Ricardo Severo – e cujas obras foram 

realizadas pela firma Christiani & Nielsen. 

Na fachada neocolonial, nota-se frontão curvilíneo com volutas e coruchéus nas 

laterais; portas-balcão com sacadas contendo balaustradas; painéis de azulejos; janelas 

que formavam grandes arcos e varandas com colunas (Figuras 55-56).  

 
Figura	55 – Fachada neocolonial do Estádio São Januário na década de 1920 

 
Disponível em: http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/22 

 
 

Figura	56 – Fachada neocolonial do Estádio São Januário (s/d) 

 
Disponível em: http://www.vasco.com.br/site/galeria/tour 

 

Ainda que os dois projetos – o do setor de arquibancada e do edifício principal – 

tenham sido projetados por profissionais diferentes, entende-se que se constitui em um 

único exemplar onde a tecnologia do concreto armado convivia com a fachada em estilo 

tradicionalista. 
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Reformas para ‘engrandecer os edifícios’ eram comuns. No Rio de Janeiro, um 

famoso exemplo é o da Casa do Trem (atual Museu Histórico Nacional), que passou por 

um processo de modernização para receber o Pavilhão das Grandes Indústrias da 

Exposição do Centenário da Independência, ironicamente em estilo Neocolonial (SANTOS, 

1981). 

O Neocolonial, de acordo com Lemos (1994), foi uma moda que durou 

aproximadamente 20 anos, porque “o povo é volúvel e não possui problemas de 

afirmação”. O que se percebe é que, apesar do neocolonial ter sido produzido ao mesmo 

tempo em que outros estilos nestas primeiras décadas do século passado, rapidamente 

perdeu espaço para os estilos modernizantes, condizentes com o desenvolvimento 

tecnológico e industrial brasileiro, a exemplo do Art Déco e, posteriormente, da 

Arquitetura Moderna. O concreto armado teve papel fundamental na produção da 

arquitetura deste período e foi empregado das mais diversas maneiras nos estilos citados.   

 

5.2.2 A	arquitetura	Neocolonial	em	Salvador	

Na Bahia, o poder público estadual incentivou a produção neocolonial por ser 

condizente com a política tradicionalista. Em Salvador, este incentivo deu-se por meio da 

aprovação de projetos públicos e particulares que, por estarem sob a chancela do governo, 

poderiam ser construídos, ainda que fossem de encontro à legislação municipal da época: 

o Código de Posturas Municipaes (1921). Silvia Breitenbach (2005a), em sua dissertação, 

transcreve parte de uma análise elaborada por técnicos da Intendência Municipal em que 

o projeto de 1924 de uma residência a ser edificada à Rua Graça recebe autorização para 

construção, devido ao estilo neocolonial ter sido adotado como oficial, apesar de 

descumprir o Código.  

O poder municipal soteropolitano atuava na fiscalização dos projetos de novas 

edificações e também de reformas por meio da Diretoria de Obras Públicas do Município, 

mais especificamente a Comissão de Estética (ou serviço de ‘censura de fachadas’), 

responsável por avaliar projetos, com ênfase nas fachadas, que deveriam obedecer a 

questões técnicas e estéticas para obter autorização para construção (BREITENBACH, 

2005a). Contudo, a partir de 1924, os projetos não apenas deveriam ser submetidos à 

avaliação da Diretoria de Obras, mas também à Sub-Secretaria de Saúde e Assistência 
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Pública do Estado79, que avaliava o aspecto higiênico das edificações com o objetivo de 

garantir condições satisfatórias. 

Em Salvador, como nas diversas capitais brasileiras, a maior parte das 

construções que seguiram a estética neocolonial, entre as décadas de 1920 e 1940, foram 

edificações oficiais e residenciais. Isto porque os ideais do movimento neocolonial e sua 

arquitetura estavam em pleno acordo com a mentalidade elitista da burguesia, que via no 

conservadorismo e na tradição uma maneira de reafirmar seu espaço (BREITENBACH, 

2005a). 

Além dos projetos para novas edificações, as reformas também serviram como 

expressão da força alcançada pela moda neocolonial. Muitas dessas reformas davam-se 

em exemplares ecléticos ou coloniais, criando feições neocoloniais por meio do emprego 

de estilemas e, consequentemente, descaracterizando-os ou destruindo-os. De acordo 

com Amaral (1994), as reformas, substituições ou reconstruções visavam engrandecer ou 

‘monumentalizar’ o edifício, usualmente alterando sua escala, e não apenas suprir as 

necessidades da modernidade.  

Entre os anos de 1920 e 1930, eram muitas as solicitações para aprovação de 

projetos que visavam tornar habitáveis os porões das residências e/ou reformar as 

fachadas, sendo vários edifícios reformados seguindo a estética neocolonial. Estas 

solicitações demonstravam a aceitação do neocolonial por parte da população e, também, 

a preocupação em modernizar suas residências a partir da incorporação de instalações 

sanitárias. Sobre as intervenções nas fachadas, muitas vezes as antigas eram 

completamente descaracterizadas e substituídas por outras com elementos neocoloniais, 

em busca da modernização dos edifícios. Para exemplificar, pode-se citar a reconstrução 

de uma antiga residência colonial com feições neocoloniais, que é o caso do prédio do 

atual Museu de Arte da Bahia, situado no Corredor da Vitória.  

Na esfera comercial, também se verificaram algumas solicitações para reforma de 

fachada segundo as feições neocoloniais como, por exemplo, a requisição de autorização 

para a alteração da fachada do edifício situado à Rua do Arsenal de Guerra, 63, localizado 

no distrito do Pilar, no ano de 1932, quando das obras da Av. Jequitaia (Figura 57). 

 
  

                                                        
79 Anteriormente, a incumbência de fiscalizar a higiene sanitária era do Município por meio do Serviço Geral 
de Saúde Pública. No final da gestão de José Joaquim Seabra (1924), esta responsabilidade passa a ser do 
Estado, a partir da publicação da Lei nº 1.115, de 26 de dezembro de 1924.   
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Figura	57 – Fachada neocolonial para o prédio sito à Rua Arsenal 
de Guerra, 63 (1932) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito do Pilar 

 

No projeto, percebiam-se as portadas decoradas, um frontão tripartido e outro 

não, mas ambos com suas volutas encimando a edificação. Outra característica comum à 

linguagem era o emprego de azulejos, presente também neste projeto, assim como as 

portas-balcão.  

Na pesquisa realizada no acervo do Arquivo Histórico Municipal de Salvador 

(AHMS), notou-se que grande parte dos projetos submetidos à aprovação pela Diretoria 

de Engenharia Municipal diz respeito a remodelação de fachadas e a construção de 

dependências, como cozinha e, principalmente, banheiro, incorporados ao corpo principal 

da casa, aos fundos. Estes novos ambientes sempre faziam uso de laje de concreto, a 

exemplo do pedido registrado em 1916 para construção de cozinha e banheiro à Rua 

Maciel de Cima, 4, distrito da Sé. Algumas das lajes eram representadas graficamente 

como sendo em concreto, evidenciada pela hachura, mas aparentemente contendo vigas 

metálicas perfil “i” para melhorar suas propriedades (Figura 58). Estas lajes contendo 

perfis metálicos e trilhos remetem aos primórdios do uso do concreto armado, conforme 

mencionado no capítulo três, dedicado a este sistema construtivo. 
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Figura	58 – Corte de uma casa situada à Rua Maciel de Cima, 
nº 4, para inclusão de banheiro e cozinha (1916) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé. 

 

Breitenbach (2005a) classifica duas as fases de concepção do neocolonial em 

Salvador: a primeira, na década de 1920, como a fase irradiadora do movimento 

ideológico, onde a arquitetura seria um reflexo da busca pela identidade nacional; e a 

segunda, a partir da década de 1930, quando os projetos seguindo este estilo seriam 

realizados como um modismo ou artifício para agradar o cliente.  

Pertencem à primeira fase o edifício do atual Museu de Arte da Bahia, no Corredor 

da Vitória (antiga Secretaria de Educação e Saúde do Estado), datado de 1925, alguns 

palacetes da Graça e o prédio da Caixa de Aposentadoria e Pensões (1927), por exemplo.   

À segunda fase, apontam-se os exemplares contidos na Revista Técnica que, 

desprovidos de ideologia, configuravam-se como uma das diversas opções estilísticas 

existentes com o intuito de agradar aos compradores e assim facilitar a comercialização 

destes edifícios (BREITENBACH, 2005a). 

A edição número 2 da referida revista, de 1940, trazia um projeto-modelo de uma 

planta única compatível com quatro modelos diferentes de fachadas tradicionais, de 

autoria do engenheiro Leonardo Mário Caricchio (Figura 59). 
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Figura	59 – Quatro modelos de fachadas tradicionais para planta única de autoria de L.M.Caricchio 

      
 

                             
Fonte: PROJETO DE UMA..., 1940. 

 

Outro projeto publicado foi do engenheiro Sátiro Brandão, na revista nº 8 (1941) 

que apresentava uma fachada neocolonial e outra com volumetria mais cúbica, para uma 

planta de dois pavimentos (Figura 60). 

 
 

Figura	60 – Dois modelos para uma residência de dois pavimentos de autoria de Sátiro Brandão. (A) 
Fachada com elementos neocoloniais e (B) fachada com características modernas 

 
Fonte: Revista Tecnica. (1941, nº. 8) 

 
 
Entretanto, não apenas nas revistas especializadas é possível encontrarmos 

projetos padronizados com inspiração neocolonial e variações de outros estilos. Nos 
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arquivos submetidos à aprovação pela Prefeitura de Salvador, encontram-se projetos 

similares. Destacam-se, aqui, os datados de 1925 da Companhia Commercio Immóveis e 

Construcção, de autoria desconhecida, apesar dos desenhos serem de Sátyro Brandão. 

Estas casas faziam parte de um regime similar aos consórcios e eram sorteadas algumas 

vezes por ano, juntamente com seus terrenos e também terrenos avulsos80 (A 

COMPANHIA..., 1925). Tratava-se de modelos de casas da seção “Sorteios”81, organizados 

segundo “séries” (Série Balneária, Popular, Previdente etc), que apresentavam as mais 

diversas características nas fachadas inclusive os estilemas próprios da arquitetura 

neocolonial, como na Figura 61. 

 

Figura	61 –Fachada e Corte de uma casa pertencente à série Balneária (1925) 

  

Fonte: AHMS. Distrito de Conceição da Praia 
 

 

Este modelo apresentava elementos característicos do neocolonial, como o 

telhado com beiral; frontão curvo e interrompido e revestimento em pedra na base de 

algumas colunas (Figura 62). 

 

  

                                                        
80 Provavelmente edificações segundo este modelo foram construídas em vários locais diferentes da cidade. 
Encontrou-se um anúncio referindo-se à dois endereços: Praça Conde dos Arcos , nº8 e Rua do Comércio, 
nº9 nos quais seriam construídas uma casa da série “Popular” e outra da série “Previdência”, conforme o 
jornal Diário de Notícias (A COMPANHIA..., 1925). 
81 A Companhia Commercio Immóveis e Construcção trabalhava em regime de consórcio para construção 
de casas, ao que nos parece, pelos projetos encontrados e pelos anúncios existentes nos Jornais do período 
estudado, especialmente o Diário de Notícias. 
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Figura	62 – Fachada de uma casa pertencente à série Previdente (1925) 

 

Fonte: AHMS. Distrito de Conceição da Praia 
 

Na fachada desta casa da série Previdente, havia uma varanda acessada por meio 

de uma escada de poucos degraus e de um arco, revestido em pedra, típico da arquitetura 

mexicana no estilo que chegou ao Brasil como uma variação do neocolonial, o estilo 

Missões, anteriormente mencionado. 

No modelo apresentado a seguir (Figura 63), pertencente à série Popular, a 

fachada praticamente não possuía elementos decorativos próprios do neocolonial, a não 

ser pela utilização de pedra próximo à base do edifício. Neste caso, notavam-se linhas mais 

retas, marcando o revestimento das paredes e, no coroamento das portas e janelas, 

indícios da influência das tendências modernizantes que ganhariam força na década 

seguinte. 

 

Figura	63 – Fachada de uma casa pertencente à série Popular (1925) 

 
Fonte: AHMS. Distrito de Conceição da Praia 
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Durante a década de 1930, percebe-se que engenheiros civis e profissionais 

construtores não se detinham a um único estilo arquitetônico, mas projetavam em 

diferentes estilos, visando atender às exigências de seus clientes. Em Salvador, alguns 

nomes encaixam-se nesta situação, como os dos engenheiros Sátyro Brandão, Francisco 

de Sá, Walter Veloso Gordilho82, Jaime Cerqueira Lima, Leonardo Mário Caricchio, Durval 

Nereu da Costa (que foi prefeito da cidade entre 1938-1942) e outros. Vários desses eram 

colaboradores da Revista Técnica, portanto foram pessoas influentes no campo da 

arquitetura (BREITENBACH, 2005b).  

Na capital soteropolitana existem exemplos de edifícios com feições neocoloniais, 

onde o concreto foi empregado, por vezes disfarçado. É o caso do projeto da reconstrução 

do prédio do Liceu de Artes e Ofícios e da construção de um cinema pertencente a ele, no 

distrito da Sé. O referido projeto, datado de 1926, de autoria do engenheiro José Allionni83 

(Saraiva, Allionni e Cia.) trazia, em seu memorial, a informação de que da fachada 

principal (Figura 64), aproveitou-se a parte central “cujo estylo servio de motivo para a 

decoração geral das duas alas existentes, com os vãos das janelas primitivas, forma um 

conjunto neo-colonial” (AHMS, Fundo Intendência, Distrito da Sé, 1926). Segundo o 

mesmo memorial, a parte a ser construída teria sua estrutura executada em concreto 

armado, a saber: sapatas, vigas e seus consolos, pisos nervurados e colunas, sendo 

utilizado pela primeira vez em Salvador o “cimento ferrocrete ou alluminado”, de “pega 

rápida”, que atingiria sua resistência à compressão em apenas 24 horas (125kgf/cm² ao 

primeiro dia e 270kgf/cm² aos três dias), permitindo a remoção dos moldes em poucos 

dias e acelerando a conclusão das obras.  

 

  

                                                        
82 Que atuou como professor na Faculdade de Arquitetura da UFBA. 
83 O referido engenheiro, formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi professor da Escola Politécnica 
da Bahia (catedrático de Geometria Descritiva), membro fundador da referida escola, do Instituto 
Politécnico da Bahia e autor do projeto da Academia de Belas Artes da Bahia, em 1881 (BARBOSA, 2010).  
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Figura	64 – Projeto para fachada neocolonial voltada para a rua do Liceu, atual Guedes de Brito (1926) 

 
Disponível em: AHMS. Distrito da Sé 

 

Ao menos dois edifícios emblemáticos com feições neocoloniais e que 

empregaram o concreto armado em sua estrutura ainda existem em Salvador. Tratam-se 

da Antiga Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia (atual Museu de Arte da 

Bahia – MAB) e do Instituto Feminino da Bahia (Figuras 65-66). O primeiro, situado à Av. 

Sete de Setembro (no trecho conhecido como Corredor da Vitória) e o segundo no bairro 

Politeama, que será analisado no próximo item.  

 

Figura	65 – Fachada do Museu de Arte da Bahia 

 
Disponível em: http://www.atarde.uol.com.br 

 

Figura	66 – Fachada do Instituto Feminino da Bahia 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 
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5.2.3 Edificações	Neocoloniais	em	Salvador	

Em virtude da pouca disponibilidade de materiais de pesquisa de edificações 

neocoloniais da cidade de Salvador para a análise da estrutura em concreto em 

exemplares do referido estilo, apenas um edifício representativo será estudado: o 

Instituto Feminino da Bahia, por ter sido projetado e totalmente construído com a 

tecnologia exatamente no período de investigação desta tese. Do exemplar escolhido 

serão mostradas algumas informações sobre sua construção para, em seguida, serem 

analisados: a) modulação da estrutura, b) compartimentação dos espaços do edifício, c) 

expressão tectônica de elementos estruturais; d) relação estrutura x vedação e e) 

articulação estrutura х fenestração. Depois serão traçadas as considerações finais, com o 

resumo das principais informações. 

 

5.2.3.1   Instituto Feminino da Bahia  

Endereço: R. Politeama de Cima, 2 – Politeama  

Uso atual: Sede da Fundação Instituto Feminino da Bahia, da Biblioteca Marieta Alves, dos 

museus Henriqueta Catharino, de Arte Popular e do Traje e do Têxtil e espaço para 

eventos. 

 

a) Contextualização	

Fundado em 1923 sob o nome de Escola Comercial Feminina, pelo Monsenhor 

Flaviano Osório Pimentel e por Henriqueta Martins Catharino, pertencente à tradicional 

família baiana “Martins Catharino”, o Instituto Feminino da Bahia (IFB) pretendia oferecer 

cursos para a instrução de mulheres baianas, tais como “economia doméstica”, culinária, 

corte, costura, arte decorativa, dentre outros (REVISTA FISCAL DA BAHIA, 1949). A 

referida instituição abrigava, ainda, uma biblioteca e sala de leitura, uma pensão para 

moças que estudavam ou trabalhavam na capital baiana, uma Agência para Colocações 

(agência para trabalhos femininos) e um restaurante para jovens e senhoras (REVISTA 

FISCAL DA BAHIA, 1949; ALVES, 2003).  

A partir de sua fundação, o Instituto funcionou em um prédio da Av. Sete de 

Setembro, mudando-se para Praça 13 de Maio, nº5 (Piedade), em 1926 e, posteriormente, 

para a Av. Sete de Setembro, nº215, em 1928. Somente em 1939, ganhou sua sede 
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definitiva (Figura 67), em terreno onde funcionou o Teatro Politeama Baiano até 1932 

(EMBORA NÃO..., 1939).   

 

Figura	67 – Instituto Feminino da Bahia (IFB) 

 
Fonte:  EMBORA NÃO..., 1939. 

 

O edifício foi projetado e construído pela Companhia Construtora Nacional, 

segundo as mais “rigorosas condições hygienicas de cubagem, claridade, etc.”, conforme 

noticiavam os jornais (EMBORA NÃO..., 1939). A sede do Instituto foi construída segundo 

a linguagem neocolonial, contando com cinco pavimentos: térreo, primeiro, segundo, 

terceiro e quarto.  

O edifício começou a ser construído no final da década de 1930, com o projeto de 

193784, e finalização das obras no ano de 1939. Foi implantado ao centro do terreno, com 

recuos em todas as faces, com acesso principal pela Rua Monsenhor Flaviano (atual Rua 

Politeama).  

Infelizmente, não foi possível encontrar as plantas originais do prédio, mas 

supõe-se que, como o uso manteve-se praticamente o mesmo, a disposição dos ambientes 

não tenha mudado radicalmente antes da reforma que transformou o primeiro pavimento 

em museu. O projeto mais antigo encontrado data de 1956, no qual é possível observar 

que o primeiro pavimento era ocupado com áreas de esporte e lazer, contando com 

piscina, salas de banho (duchas escocesas e circulares, banhos carbogasosos etc), sala de 

jogos, gabinetes médicos, almoxarifado, depósitos, despensa, casa forte, caixa d’água, casa 

                                                        
84 Data registrada em uma perspectiva original do Instituto Feminino com as inscrições “Companhia 
Constructora Nacional – Rio”, assinada por W. Christiani.  
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de máquinas, dentre outros, e possuía um acesso ao prédio localizado na fachada 

posterior (Figura 68).  

 

Figura	68 – Planta baixa do térreo do Instituto Feminino com acesso (adaptada) 

 
Fonte:  Acervo IFB (s/d) 

 

No primeiro pavimento, onde se localizava a entrada principal, o acesso dava-se 

por uma grande porta com duas folhas fixas e duas móveis, executada em madeira e vidro. 

Este pavimento era elevado cerca de um metro acima do nível do terreno, possuía três 

acessos indicados na planta (Figura 69), onde estavam localizados os gabinetes do diretor 

e do presidente, a sala de reuniões, um grande hall de acesso, o restaurante, o arquivo e 

contadoria, a copa, a cozinha, a sala de arte culinária, a sala de leitura, a secretaria, a 

biblioteca, a sala de empréstimo e sanitários. 
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Figura	69 – Planta baixa do primeiro pavimento do Instituto Feminino (adaptada) 

 
Fonte:  Acervo IFB 

 

A Escola Técnica funcionou no segundo andar, que além dos espaços inerentes a 

esta função (sala de reuniões, salas diversas), abrigava um museu e uma capela (Figura 

70).  
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Figura	70 – Planta baixa do segundo andar do Instituto Feminino (adaptada) 

 
Fonte:  Acervo IFB (s/d) 

 

 

No terceiro andar, funcionava a Pensão São José, com 24 quartos, 5 apartamentos 

(com saletas), sanitários com acessos independentes, oratório, sala de jantar, rouparia, 

dispensa de lixo e plataforma elevatória para transporte das refeições (Figura 71).  
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Figura	71 – Planta baixa do terceiro andar do Instituto Feminino (adaptada) 

 
Fonte:  Acervo IFB (s/d) 

 
 

No quarto e último andar, localizava-se um terraço e áreas de ventilação para os 

quartos do terceiro andar. A cobertura era tradicional, com estrutura de madeira e telhas 

coloniais, sem platibanda, seguindo a linguagem neocolonial. A circulação entre os 

pavimentos dava-se por meio de três escadas em “U” e um elevador – doação do 

Comendador Bernardo Martins Catharino, pai de Henriqueta Catharino (EMBORA NÃO..., 

1939).  

Ainda que a estrutura independente fosse utilizada, a linguagem arquitetônica 

adotada era conservadora sem revelar a avançada tecnologia empregada, prática 

recorrente na Arquitetura Neocolonial, conforme Costa (apud Bruand, 1981). A relação 

da estrutura em concreto armado e o projeto arquitetônico e seus principais elementos 

compositivos, serão analisadas nos próximos itens. 
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b) Modulação	da	estrutura	

Depois de observar as plantas dos diversos pavimentos do edifício, chegou-se à 

conclusão de que em alguns trechos desta, mais especificamente na metade posterior da 

edificação, a estrutura aparentava ter um padrão modular não restrito, que não se 

aplicava ao trecho anterior do edifício. Esse módulo tinha as dimensões aproximadas de 

6,30x3,80m, e correspondia, na planta do primeiro pavimento, às salas da biblioteca, 

secretaria, sala de leitura, dentre outras, repetindo-se nos demais pavimentos (Figura 72). 

O mesmo padrão não pode ser observado em outros trechos da planta, sendo notável a 

localização da estrutura quase sempre adjacente às vedações – assunto abordado nos 

próximos itens.  

 

Figura	72 – Planta primeiro pavimento do IFB com a marcação esquemática dos pilares 

	
Fonte: Reprodução da planta encontrada no Acervo do IFB 
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c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

No projeto do IFB, a estrutura executada era arquitravada (lajes planas, vigas e 

pilares), executada em concreto armado, e seus componentes estruturais, sempre que 

possível, estavam alinhados com as vedações. Diferente de outros projetos em que estas 

acompanhavam o alinhamento dos pilares e vigas, o que se pode perceber no IFB é que o 

esqueleto estrutural não condicionou a compartimentação dos espaços, mas foi 

condicionado por eles. Em outras palavras, não houve a intenção de fazer com que a 

estrutura padronizada fosse uma diretriz do projeto arquitetônico e, sim, apenas que 

cumprisse sua função primordial de dar suporte às cargas geradas no edifício.  

Toma-se como exemplo a área destinada ao restaurante e ao saguão/hall 

contíguo a ele, no primeiro pavimento, e à capela e ao salão de reuniões, no segundo. Em 

função do uso a que estes espaços se propõem, o projeto estrutural previu grandes vão 

livres, uma vez que a locação de pilares em seu interior atrapalharia o desempenho das 

funções a que se destinam, dificultando a visibilidade. Portanto, estes foram posicionados 

adjacentes à vedação, seguindo, inclusive, a padronização dos ornamentos desta. 

No primeiro andar, os ambientes destinados à diretoria e à presidência do 

Instituto apresentavam-se mais compartimentados e com espaçamento entre os 

elementos estruturais bastante reduzido, se comparados a outros ambientes no mesmo 

pavimento (hall, restaurante, sala de leitura etc).  

Apenas no trecho da planta em que a estrutura segue a modulação já referida, 

aparentemente o agenciamento dos espaços seguiu a modulação estrutural, que se repete 

em quase todos os outros pavimentos, à exceção do último: no térreo, a piscina; no 

primeiro andar, a biblioteca, a secretaria e a sala de leitura; no segundo, o salão de 

reuniões; e no terceiro, os quartos da pensão (linha traço ponto nas Figuras 73-74). 
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Figura	73 – Modulação estrutural e agenciamento dos espaços no IFB (térreo e 1º andar) 

     
Fonte: Acervo do IFB (s/d) 

 

Figura	74 – Modulação estrutural e agenciamento dos espaços no IFB (2º e 3º andares) 

    
Fonte: Acervo do IFB (s/d) 

 

A circulação vertical da edificação era composta por três escadas e um elevador. 

A escada social que dava acesso a todos os pavimentos, situava-se ao lado do elevador, ao 

centro da planta, alinhados à esquerda. Ao lado direito, estava posicionada uma escada de 

serviço que dava acesso da cozinha (primeiro andar) à despensa (térreo); e havia ainda 
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uma escada mais reservada na parte posterior do edifício, que também levava a todos os 

pavimentos.  

A circulação horizontal era de dois tipos: separada (através de corredores) e 

conjunta com os espaços úteis do edifício (identificada com a letra C nas figuras 74-75). 

Os corredores funcionavam como disciplinadores do espaço, pois contíguo a eles foram 

posicionados quase todos os ambientes nos cinco pavimentos (térreo + quatro andares). 

Os únicos espaços em que a circulação se fazia em sua área útil eram: no térreo, a área da 

piscina; no primeiro, a biblioteca e a sala de espera da diretoria/presidência e no segundo, 

a sala de recepção. Cada pavimento possuía seu próprio conjunto de sanitários, 

diferenciando-se quanto à sua planta. 

Neste projeto, apesar do emprego da tecnologia do concreto armado nos 

componentes estruturais, as possibilidades da técnica construtiva são pouco exploradas. 

Um número restrito de ambientes tira partido dos vãos livres (sem apoios intermediários) 

e em nenhum deles o pé-direito ultrapassa os quatro metros de altura.  

 

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

As fachadas do edifício são condizentes com a linguagem neocolonial. Portanto, a 

robustez das estruturas era uma característica a ser mantida, como reflexo dos sistemas 

construtivos coloniais nos quais as paredes eram estruturais. Embora tenha sido utilizada 

tecnologia compatível com o período em que foi construída, da edificação eram esperados 

alguns predicados, como a solidez e as referências à arquitetura tradicional e, por este 

motivo, os elementos estruturais delgados, como os de concreto algumas vezes eram 

alinhados com as vedações e, outras vezes, os pilares poderiam ser complementados com 

alvenaria, para adquirir proporções que se adequassem às requisitadas pela linguagem 

neocolonial, a exemplo das colunas da varanda (Figura 75). 
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Figura	75 – Fachada do Instituto Feminino da Bahia 

  
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

Internamente, as vigas recebiam ornamentos para induzir o observador a 

acreditar que elas eram componentes dos forros de estuque e os pilares, quando não 

contíguos às alvenarias, recebiam complementação em seu encontro com as vigas para 

adquirir aparência de arcos – elementos presentes na arquitetura tradicional (Figura 76).  

 

Figura	76 – Hall do Instituto Feminino da Bahia com os elementos estruturais que receberam ornamentos 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 
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Na Capela, onde também era possível observar as vigas, não se conseguiram fotos 

que certificassem qual o acabamento utilizado, mas atualmente são pintadas de marrom, 

para fazer referência a barrotes de madeira. É importante observar que, provavelmente, 

colocaram falsas vigas (sem função estrutural) para diminuir o espaçamento entre os 

elementos da estrutura, reforçando a hipótese de que foram inseridos para parecer 

barrotes (Figura 77). 

 

Figura	77	– Detalhe das vigas da estrutura e falsas vigas do teto da capela do IFB 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

A estrutura em concreto só poderia ser observada tal como era, sem ornamentos, 

no térreo, onde não havia forro (Figura 78). Este pavimento era de serviço e de uso 

recreativo das pensionistas, com acesso restrito, sendo este o provável motivo para a não 

execução do forro em estuque, uma vez que não seria visto pelo público em geral.  
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Figura	78 – Vigas e pilares no pavimento térreo do IFB 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

 

e) Relação	estrutura	х	vedação		

Por tentar assemelhar-se com a arquitetura colonial, a estrutura em concreto 

armado não poderia ser revelada na fachada, uma vez que correspondia a uma nova 

tecnologia construtiva na época. Desse modo, conforme já mencionado, esta era embutida 

nas alvenarias por uma questão de expressão arquitetônica e não poderia fazer parte da 

composição, configurando-se um plano contínuo o encontro entre a estrutura e a vedação. 

Na fachada lateral esquerda do edifício há arcos que, provavelmente, eram pilares 

disfarçados, para garantir a similaridade com a arquitetura tradicional e dois pilares – 

sem ornamentação – para suportar os esforços provenientes do segundo pavimento 

(Figura 79). Em planta, não é dado destaque para a estrutura quando está em contato com 

as vedações, pelo contrário, observa-se a intenção de mimetizá-la.   
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Figura	79 – Fachada lateral esquerda do IFB 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

O edifício apresenta características da Arquitetura Neocolonial, como telhado 

aparente executado em telha cerâmica, com estrutura em madeira e beiral; frontão curvo 

marcando o acesso principal ao edifício; pinhas; azulejos, tanto na decoração do frontão 

quanto nos bancos da varanda; porta-balcão; fachada simétrica; janelas com molduras 

decorativas; varandas decoradas com vasos; óculos quadrilobados, típicos da arquitetura 

religiosa portuguesa, dentre outras (Figuras 75, 79-80).  

	
Figura	80 – Detalhe da porta balcão e do frontão curvo tripartido da fachada principal do IFB 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 
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Os elementos estruturais não se articulavam diretamente com a fenestração 

(disposta com regularidade nas fachadas) por apresentarem-se ocultos, configurando um 

plano contínuo a relação entre esta, a vedação e a fenestração, que recebeu molduras 

executadas em argamassa como aspecto compositivo.  

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

No IFB, a estrutura em concreto armado não atua ativamente, na expressão 

arquitetônica, certamente por ter sido adotada a linguagem neocolonial, que tinha como 

referência a arquitetura tradicional brasileira com influência majoritariamente 

portuguesa, que se utilizava de técnicas tradicionais. Este exemplar apresenta 

características típicas do neocolonial, com o uso de tecnologias construtivas inovadoras, 

a exemplo da utilização de estrutura de concreto independente e da inserção de elevador, 

mas que deveriam apresentar feições compatíveis com os materiais e as técnicas do 

período colonial. 

Neste edifício, as definições do projeto arquitetônico condicionaram a localização 

dos elementos estruturais, sendo estes projetados para se adequar àquele, o que pode ser 

evidenciado pela inexistência de um módulo estrutural estrito a que o projeto se 

submeteria. Notou-se a supressão de pilares em alguns espaços em que o uso demandava 

vãos maiores, mas em boa parte do projeto, os espaços encontram-se bastante 

compartimentados.  

No interior, os pilares e vigas foram mimetizados com ornamentos e 

revestimentos ou dispostos de maneira que se assemelhassem a elementos construtivos 

antigos, a exemplo das vigas da capela, dos arcos do hall principal e das vigas do 

restaurante.  

O esqueleto estrutural, executado em concreto armado, possibilitou a construção 

de um edifício de cinco pavimentos com sanitários em praticamente todos eles, mas não 

influenciou diretamente na organização e distribuição dos espaços na planta, ignorando 

o princípio da Arquitetura Moderna da planta livre, apesar de algumas edificações 

contemporâneas já tomarem partido desta. 
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5.3 O ART DÉCO 

O movimento Art Déco surgiu na França, durante o pós-Guerra, na Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, em 1925, mas a denominação só 

foi cunhada quarenta anos depois (VIANA, 2008). De acordo com Segawa (1997), a 

França, vitoriosa na Primeira Guerra, buscava a expressão da modernidade da Era da 

Máquina, mas não sabia com clareza como alcançá-la. O movimento, que valorizava o 

aspecto decorativo, teve grande aceitação em especial nas decorações de interiores de 

lojas parisienses e espalhou-se por vários lugares do mundo, especialmente pelos Estados 

Unidos, chegando ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Segundo o gosto Déco, foram executadas 

as decorações interiores de lojas, sorveterias, cafés, salas de espera de cinema, dentre 

outros, que exibiam ambientes decorados com linhas simplificadas (Figura 81); colunas 

com fuste geometrizado ou estriado, sem capitel e/ou base; vitrais e motivos florais 

geometrizados etc. (SANTOS, 1981). 

 

Figura	81 – Interior da Casa Cavé, à Rua Uruguaiana (RJ) 

 

Fonte: Revista Wish Report 20 (2008). 
Disponível em: http://www.artdecobrasil.com/materias/art_deco.pdf 

 

O Art Déco afirmou-se, posteriormente, nas artes plásticas, na moda, no cinema 

nas artes visuais e na arquitetura, especialmente no período entre guerras. Na 

arquitetura, não se restringiu à decoração de interiores, mas chegou também às fachadas 

dos prédios. Baseava-se nos princípios compositivos cubista e futurista, como principais 

referências, aliado a elementos étnicos estilizados de culturas “exóticas”, a exemplo da 

egípcia, das indígenas das Américas e de tribos africanas.  
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A Arquitetura Déco, por muitos anos foi negligenciada na historiografia da 

Arquitetura, e até hoje pode-se dizer que não possui o devido reconhecimento e 

valorização – ao menos no Brasil –, considerando o número de exemplares construídos 

nas cidades brasileiras. De acordo com Correia (2008), a dificuldade em valorizar o Art 

Déco encontra seu primeiro entrave na denominação desta manifestação, que não é 

unanimidade entre os pesquisadores desta arquitetura, pelo fato desta reunir uma 

multiplicidade de formas e aspectos. Termos como arquitetura “cúbica”, “futurista”, 

“comunista”, “judia”, “estilo 1925” ou “estilo caixa d’água” são usualmente empregados 

para referir-se a esta manifestação arquitetônica (SEGAWA, 1997). Alguns autores 

preferem o termo ‘Protomodernismo’85 para designar edifícios nos quais a 

 

ornamentação se desloca das fachadas para a volumetria, configurando 
composições compostas que assumem um nítido caráter decorativo, ao 
qual, freqüentemente, correspondiam detalhes decorativos de viés 
claramente déco no desenho de portões e luminárias e na ornamentação 
de portarias. (CORREIA, 2008, p.48).  
 

 

Há, ainda, a expressão “arquitetura modernizante” para designar o que se 

produzia neste período – esta expressão coloca este tipo de produção como uma transição 

para a Arquitetura Moderna. Mesmo que não haja consenso a respeito da denominação 

do estilo que fazia uso de formas geometrizadas, de fato é inegável a sua existência e 

relevância para a arquitetura brasileira, principalmente pela sua popularização neste 

país.  

Na busca por uma definição simplificada do que seria o estilo Art Déco, tomam-se 

emprestadas as palavras de Pinheiro (2008):  

 

Trata-se de uma arquitetura descompromissada quanto a princípios 
teóricos gerais – especialmente a relação forma-função, tão cara à 
arquitetura moderna – e caracterizada pelo despojamento na 
ornamentação, que, entretanto, continua presente, buscando remeter-
nos aos signos dos “tempos modernos”: a máquina e suas formas 
geometrizadas, a velocidade, a eletricidade etc. (PINHEIRO, 2008, p. 
112) 

 

                                                        
85 O referido termo foi sugerido por Conde et al (1998) apud Correia (2008), no artigo “Protomodernismo 
em Copacabana”, que aponta as características arquitetônicas como, por exemplo, a composição de fachadas 
segundo as regras clássicas (embasamento, corpo e o coroamento). Na arquitetura dita Protomoderna, há 
predominância de espaços cheios em relação aos vazios nas fachadas, assim como volumes escalonados e o 
emprego de superfícies e formas curvas.  
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Diferentemente do Neocolonial, o Déco não estava vinculado a nenhum 

movimento teórico, mas sofreu forte influência da arquitetura Beaux-Arts, principalmente 

no que diz respeito aos princípios compositivos na planta quanto à simetria, à axialidade 

e à hierarquia entre os espaços e, nas fachadas, em relação à volumetria expressa por meio 

do jogo entre formas geométricas, na diferenciação entre embasamento, corpo e 

coroamento do edifício, na ênfase ao acesso principal e no uso de ornamentação 

simplificada e estilizada. A arquitetura Déco empregava, ainda, elementos da arquitetura 

clássica como colunas, frontões, platibandas, capitéis, óculos e outros (CORREIA, 2008; 

2010). 

Conforme Pinheiro (2008), no Brasil, o auge da produção arquitetônica Déco deu-

se nas décadas de 1930 e 1940 e, neste período, a construção civil ainda era feita de 

maneira muito artesanal. O estilo possibilitou a tradução da modernidade sem requerer 

grandes inovações tecnológicas ou mão-de-obra especializada para execução de 

ornamentos simplificados, satisfazendo o mercado imobiliário, sem prejudicar os lucros 

dos investidores. Este fato favoreceria a opção pelo Art Déco na construção de pavilhões 

em feiras e mostras nacionais, em virtude do pouco tempo disponível para execução e da 

tradução de modernidade a que se propunha (SEGAWA, 1997). Segundo esta linguagem, 

foram construídos inúmeros edifícios, seguindo vários programas, sendo eles comerciais 

ou residenciais.  

 

5.3.1 Aspectos	da	arquitetura	Déco	

Nos edifícios Déco, a marcação do acesso principal do edifício dá-se pelo 

escalonamento dos planos, dos volumes ou pelo uso de marquises. Prismas ortogonais 

quadrados ou retangulares, elementos cilíndricos, planos curvos e retilíneos, conferem a 

esta arquitetura o aspecto monumental.  

Um dos exemplos mais citados de arquitetura Déco brasileira é o prédio da 

Central do Brasil, no Rio de Janeiro (Figura 82). Esta edificação, construída entre 1937 e 

1943, possui formas escalonadas na fachada, marcando a hierarquia entre os volumes do 

edifício. As esquinas arredondadas marcam os limites dos blocos horizontais e o encontro 

com a torre principal, cujo aspecto se tornou monumental por suas dimensões, pelos 

prismas escalonados próximo ao topo e pelos elementos decorativos verticais que sacam 

ligeiramente do plano principal da fachada. 
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Figura	82 – Central do Brasil (RJ) 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Central_do_Brasil 
 

Outro famoso exemplo de Déco no Brasil é a estátua do Cristo Redentor, cartão 

postal carioca, erguido em 1921 em comemoração ao Centenário da Independência do 

Brasil, que viria a acontecer no ano seguinte. O projeto do engenheiro Heitor da Silva Costa 

em parceria com o escultor francês Paul Landowsky era uma estátua representando Jesus 

Cristo de braços abertos, em silhueta geometrizada (Figura 83). Com 30 metros de altura 

e sob um pedestal de 8 metros, a estátua-monumento tem sua estrutura executada em 

concreto armado e revestimento em pastilhas triangulares em pedra sabão. À época da 

construção, foi considerado o monumento mais alto do mundo em concreto armado 

(VASCONCELOS, 1992).   

 

Figura	83 – Estátua-monumento do Cristo Redentor (RJ) 

 

Fonte: Portal Extra (2011) 
Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/por-dentro-da-foto/cristo-redentor-completa-80-anos-

2741953.html 
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Algumas das principais características da arquitetura Déco apontadas por Telma 

Correia (2008; 2010), como o seu “aspecto inovador”, são a adoção de elementos 

geometrizantes e a busca por novas fontes de inspiração formais, a exemplo da influência 

das máquinas, da indústria e dos novos meios de transporte (carros, trens, aviões e navios 

– vertente chamada de Streamline). Era a época dos grandes cruzeiros marítimos em 

navios modernos e ricamente decorados, traduzindo-se, na Arquitetura, em aberturas 

circulares em sequência, que remetiam às escotilhas; mastros nas fachadas, assim como 

volumes curvos referindo-se ao convés de popa ou torres de controle; gradis de ferro 

inspirados nos guarda-corpos de passadiços (CORREIA, 2008).  

O repertório formal do Art Déco era amplo e composto por uma série de temas, 

contendo elementos geométricos e motivos figurativos estilizados, inspirados na fauna e 

na flora, nas máquinas, na linguagem clássica e na cultura antiga. Foi frequente o emprego 

de símbolos egípcios, astecas e, no Brasil, marajoaras86, na decoração de interiores (Figura 

84).  

 

Figura	84 – Gradil com desenhos de muiraquitã (talismã amazônico em forma de sapo) pertencente à 
Casa Marajoara (RJ) de 1937 

 
Fonte: Revista Wish Report 20 (2008) 

Disponível em: http://www.artdecobrasil.com/materias/art_deco.pdf 
 

Marquises em concreto armado, gradis e caixilhos metálicos, vãos que 

acompanhavam os planos (fossem eles retilíneos ou circulares) – podendo ser 

escalonados, ornamentos em relevo representando formas geométricas, temas florais 

                                                        
86 Um dos defensores do uso de motivos marajoaras na arte brasileira do período foi o pintor paraense 
Theodoro Braga (1872-1953), baseado nas tendências de países latino americanos em adotar símbolos pré-
hispânicos como ornamentação (SEGAWA, 1997).  
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simplificados ou engrenagens, linhas retas, em ziguezague ou em espirais, configuravam-

se em elementos arquitetônicos compositivos do Déco (CORREIA, 2008; 2010).  

Diante de novas possibilidades arquitetônicas e da disponibilidade de materiais 

e técnicas construtivas, projetos de edificações ou até remodelações de fachadas segundo 

a estética Déco foram elaborados e executados, especialmente nos novos programas que 

refletiam o novo estilo de vida e as necessidades modernas, para a imprimir noção de 

modernidade. Neste período, surgiram novas tipologias: os primeiros arranha-céus de 

uso comercial e/ou residencial (ou misto), revelando uma nova forma de morar; cinemas 

e clubes para diversão da população; sedes de rádios; lojas de departamento; indústrias e 

edifícios públicos, que deveriam refletir os ideais de modernidade do poder público 

(CORREIA, 2008, 2010; SEGAWA,1997).  

A tecnologia do concreto armado, empregada neste país desde o fim da Primeira 

Guerra, já era utilizada em edifícios neocoloniais, mas encontrou no Art Déco uma maneira 

de se consolidar. O caráter monumental dos arranha-céus tornou-se possível pelo 

desenvolvimento da técnica construtiva do concreto armado e foi enfatizado pelos 

elementos decorativos simplificados (ex.: elementos retilíneos verticalizados) ou volumes 

escalonados. Por vezes, a estrutura – que só seria completamente exposta na Arquitetura 

Moderna – era aproveitada na ornamentação da fachada, a exemplo do Ed. Piratiguy87, em 

São Paulo, conforme o trecho: "Seu estylo, já francamente moderno, diz bem do fim a que 

se destina, e sua decoração sóbria, casando-se harmoniosamente com as linhas	

principaes	 que	 são	 as	 do vigamento	 estructural, causam uma impressão 

agradabilíssima" (O PRÉDIO Pirapitiguy apud Correia, 2008, p.53. Grifo nosso.) 

As platibandas, comuns nas edificações ecléticas, apropriadas pelo Art Déco, 

decoradas com formas geométricas e normalmente escalonadas (como mencionado), 

configurar-se-iam em uma de suas principais características.   

Nos revestimentos das fachadas dos edifícios Déco, era comum a utilização de 

argamassa de pó de pedra, técnica chamada de “fugê” (ou fulget), que consiste em uma 

mistura de ligante (normalmente cimento), areia, o mineral mica, pó de granitos ou outras 

rochas e água (e, eventualmente corantes), formando uma argamassa com textura 

                                                        
87 Construído pela Sociedade Commercial e Construtora Ltda., cujo projeto era do arquiteto Elisario Bahiana. 
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característica e cor, como o revestimento externo dos edifícios A Tarde88 e Oceania89, em 

Salvador (BA), deste período. 

Segundo Telma Correia (2008), o Art Déco porporcionou a criação de um novo 

programa em relação aos edifícios residenciais, no qual a distribuição dos ambientes era 

condicionada ao máximo aproveitamento do terreno, à circulação, à otimização de 

espaços, ao máximo aproveitamento de iluminação natural e a preocupações com a 

privacidade dos moradores. Quanto ao tratamento das fachadas, a volumetria, as cores e 

os materiais empregados configurar-se-iam em uma preocupação devido ao impacto dos 

arranha-céus na cidade. 

Um dos primeiros arranha-céus em arquitetura modernizante foi o edifício 

Columbus, de Rino Levi, inaugurado em 1932, em São Paulo (Figura 85). Sua arquitetura 

apresentava elementos condizentes com a tendência Déco, como quina arredondada, 

ausência de ornamentos excessivos, marcação da entrada pelo uso da marquise, 

separação entre base e corpo do edifício, sem falar no revestimento muito comum à época: 

argamassa de cimento branco, cal, areia e grãos de quartzo e mica (SEGAWA, 1997). O 

acesso ao edifício era bem definido, com ornamentos horizontais em pedra. 

 

Figura	85 – (A) Fachada do edifício Columbus e (B) detalhe da entrada do edifício, em linhas Déco 

  

Fonte: Pinheiro (2008) 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

47142008000100004#fig29 
 

                                                        
88 OLIVEIRA, Mário Mendonça de; SANTIAGO, Cybèle Celestino. Relatório Técnico de diagnóstico dos 
materiais do antigo edifício do Jornal A Tarde. Salvador: 2009. 39p. 
89 OLIVEIRA, Mário Mendonça de; ALMEIDA, Ana Helena H. Relatório técnico sobre os problemas de 
revestimento externo do Edifício Oceania, na Barra, cidade do Salvador. Salvador: 2011. 16p. 
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O Art Déco encontrou, principalmente no setor fabril, o apoio necessário para se 

consolidar. Os industriais construíram fábricas, vilas operárias e até suas próprias 

residências (algumas vezes), segundo o estilo. Correia (2008) atribui esta grande 

aceitação do Déco pelos industriais devido à relação do estilo com a noção de 

modernização e de ornamentos abstratos e geometrizados, que remetiam à atmosfera das 

fábricas.  

É importante observar que o Estado também teve o seu papel incentivador neste 

tipo de manifestação (assim como acontecia simultaneamente com o neocolonial), no 

financiamento de construções de edifícios institucionais. O estilo Déco caiu no gosto do 

poder público, pois traduzia o progresso e a modernidade condizentes com os discursos 

políticos, elevando o país ao patamar das nações mais importantes do mundo.  

Do ponto de vista da estrutura, pelo que se pôde perceber nas pesquisas em 

Arquivos Públicos, os edifícios Déco poderiam fazer uso de paredes estruturais ou 

estrutura independente, de acordo com o seu porte e com os recursos financeiros 

disponíveis. Edifícios menores, como as residências, muitas vezes utilizavam paredes 

estruturais de alvenaria de tijolo, barrotes para suportar os soalhos (quando da existência 

de outro pavimento) e peças de madeira na cobertura, sustentando telhas cerâmicas. O 

predomínio de cheios sobre vazios ainda era recorrente nas fachadas das edificações em 

função dos sistemas construtivos adotados. Neste caso, o Déco foi empregado somente 

como decoração. 

Por outro lado, as construções maiores e que dispunham de mais recursos a 

serem investidos, como os arranha-céus, os cinemas, os prédios institucionais etc, faziam 

uso da estrutura em concreto armado. Sua estrutura ainda não seria revelada 

integralmente, como viria a ser na Arquitetura Moderna, algumas décadas depois, mas era 

recoberta com argamassa (sem ornamentos aplicados) e recebia acabamento em pintura. 

Algumas vezes, o esqueleto estrutural em concreto armado seria integrado à decoração 

da fachada e nas marquises dos acessos principais, tão comuns na arquitetura Déco. O uso 

do concreto armado permitiria a construção de edifícios de grande altura e com maiores 

vãos internos.  
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5.3.2 A	arquitetura	Art Déco	em	Salvador	

As manifestações Déco foram recorrentes, em Salvador, a partir do final da década 

de 1920 e início da década seguinte, assim como em outros Estados brasileiros. 

Entretanto, elementos geometrizados já eram percebidos nas decorações externas de 

alguns pouquíssimos edifícios, desde a década de 1910, em Salvador, conforme 

comprovam os projetos consultados no Arquivo Histórico Municipal.  

Em 1918, por exemplo, foi submetido à aprovação pela Intendência Municipal um 

projeto de reforma de fachada para o edifício nº26 da Rua das Verônicas, Distrito da Sé, 

de autoria do engenheiro Arthur Santos90 (Figura 86).  

 

Figura	86 – Fachada proposta para o edifício sito à Rua das Verônicas, nº 26 (1918) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Na fachada aprovada, percebe-se o discreto escalonamento da platibanda, com 

ressaltos em sentido vertical, também escalonados. Os limites do coroamento eram bem 

definidos e marcados por uma cornija. Também geometrizadas, mas simples, eram as 

molduras dos vãos.  

O mesmo engenheiro, um ano antes, submeteria um projeto de reforma de 

fachada similar, mas para o distrito de Mares. O projeto de construção da casa previa 

platibandas escalonadas, elementos decorativos verticalizados e separação clara entre 

embasamento, corpo e coroamento do edifício (Figura 87). 

 

                                                        
90 Aparentemente um dos mais atuantes da cidade, devido ao elevado número de projetos de sua autoria 
existentes nas primeiras décadas do século XX. 
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Figura	87 – Fachada de projeto de uma residência à Rua Fernandes da Cunha (1917) 

 

Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Mares 
 

Datado de 1925, encontrou-se projeto para construção de um edifício de autoria 

do engenheiro Carlos Souza, no distrito de Conceição da Praia. O referido projeto para o 

edifício de uso misto, possuía fachada híbrida, com elementos do Ecletismo, ao mesmo 

tempo em que a platibanda apresentava características preliminares do Déco, como 

ornatos geometrizados – a exemplo de volutas estilizadas e de um arco –, além de frontão 

triangular (Figura 88).  As grades das janelas rasgadas no primeiro pavimento e as 

contidas nas bandeiras do pavimento térreo também possuíam motivos geométricos. 

Tratava-se de uma fase de transição do Ecletismo para as manifestações modernizantes.  

 

Figura	88 – Fachada de projeto de edifício à Rua Manoel Victorino, nº50-52 (1925) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 
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Observando os cortes, notou-se o uso de vigas em concreto armado que 

aparentemente sustentariam os barrotes e o soalho em madeira. Por tratar-se de uma 

construção nova e não de uma reforma, é possível que as vigas estivessem posicionadas 

para reforçar a estrutura em madeira, o que nos permite deduzir que a tecnologia do 

concreto armado ainda não estava completamente assimilada por alguns engenheiros 

atuantes na cidade e, assim como a fachada apresentava-se híbrida, a estrutura seguiria o 

mesmo raciocínio (Figuras 89-90). 

 

Figura	89 – Corte longitudinal de projeto de edifício à Rua Manoel Victorino, nº50-52 (1925) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Figura	90 – Ampliação de trecho do corte longitudinal de projeto de edifício à Rua Manoel Victorino, 
nº50-52, com vigas em concreto armado (1925) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 
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Apesar das tímidas iniciativas da segunda década do século XX, somente a partir 

de 1930 as fachadas Déco ganharam força na capital baiana. A partir desta década, a 

maioria dos projetos de edifícios, fosse relativa a reformas ou construção, seguiria o gosto 

Déco, empregando estrutura independente em concreto, bem como em algumas sapatas, 

escada e paredes com função de vedação. Era o caso do projeto para construção de um 

prédio da firma Beltrão Faria & Cia, sito à Rua Conselheiro Saraiva, nº31, distrito de 

Conceição da Praia (Figura 91). A fachada, claramente Déco, apresentava maior equilíbrio 

na distribuição de cheios e vazios, linhas verticais obtidas por meio de ressaltos na 

superfície e gradis compostos por formas retangulares.  

 

Figura	91 – Corte e fachada longitudinal de projeto de edifício à Rua Conselheiro Saraiva, nº31, de 1930 

    
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Durante a década de 1930, deu-se o princípio da verticalização em Salvador. Era 

comum que os edifícios altos optassem pela estética Déco, como por exemplo o Ed. A 

Tarde, que é considerado um legítimo representante da arquitetura Déco baiana, apesar 

de ainda guardar resquícios da Arquitetura Eclética, que será analisado mais adiante. 

Assim como o Ed. A Tarde, outros em seus arredores foram construídos em concreto 

armado, utilizando a linguagem Déco, a exemplo do Palace Hotel91, inaugurado em 1934 

                                                        
91 O edifício, construído pela Christiani & Nielsen, não se trata, exatamente, de um típico representante Déco, 
mas apresenta elementos característicos do estilo em sua fachada: frisos verticais ritmados, a tradicional 
separação corpo-base-coroamento, um volume cilíndrico (onde se situavam varandas), cujas dimensões 
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(Figura 92), da antiga Secretaria de Agricultura do Estado, atual Palácio dos Esportes, 

finalizado em 1935 (Figura 93) e do edifício do Montepio dos Funcionários Públicos do 

Estado da Bahia (atual edifício da Fundação Gregório de Mattos) (Figura 94).  

 
	

Figura	92 – Fachada do Palace Hotel (s/d) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

 

Figura	93 – Antiga Secretaria de Agricultura do Estado (1936) 

 
Fonte: AHMS. Audivisual. 

 

  

                                                        
ultrapassavam a altura do bloco principal do edifício, coroado por uma cúpula nos moldes da arquitetura 
inglesa do início do século XX (LINS e SANTANA, 2012). 
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Figura	94 – Ed. Montepio (s/d) 

 
Fonte: DOCOMOMO Bahia 

 

Na década de 1930, quando a cidade começava a verticalizar-se, surgiram os 

primeiros edifícios de uso residencial que também utilizavam o Déco, a exemplo do Ed. 

Dourado (Figura 95). O projeto era do arquiteto Arézio Fonseca e a obra foi de 

responsabilidade da primeira construtora e incorporadora baiana, a Companhia 

Brasileira Imobiliária de Construção S.A, que o executou entre 1937 e 1938 (DOCOMOMO 

Bahia, 2009). O referido edifício que ainda existe hoje, possuía estrutura em concreto 

armado arquitravada (lajes planas, vigas e pilares), que suporta quatro pavimentos.  

 

Figura	95 – Ed. Dourado (s/d) 

 
Fonte: DOCOMOMO Bahia 
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O edifício apresenta, em sua fachada, elementos típicos do Déco, como o corpo 

central sacado do plano principal do edifício, com platibanda escalonada e linhas verticais 

sobressalentes. É praticamente simétrico, com varandas em balanço, quinas 

arredondadas e acesso ao edifício sinalizado pelo volume central e ladeado por dois 

volumes cilíndricos. Destaca-se o uso de janelas de canto, comuns a edifícios de gosto 

Déco.  

No final da referida década elaborou-se o projeto, assim como o início da 

construção do Ed. Oceania: um arranha-céu de uso misto, projetado pelo escritório Freyre 

& Sodré e construído pela Companhia Brasileira Imobiliária de Construções S.A, que viria 

a ser inaugurado em 1942 (FICHER; SCHLEE, 2008). Sua construção configurou-se em um 

marco na verticalização da capital, especialmente do bairro, rompendo com a harmonia 

da volumetria existente na orla na década de 1940, inclusive com o Forte de Santo Antônio 

da Barra e seu farol (Figura 96) 

	
Figura	96 – Forte de Santo Antônio e Ed. Oceania, na década de 1970 

 
Fonte: AHMS. Setor Audiovisual 

 

O edifício, executado com estrutura independente em concreto armado, possui 

fachada Déco, com um imponente volume cilíndrico que abriga a caixa da escada e amplas 

varandas em balanço, arredondadas nos cantos, que conferem a ela certa horizontalidade. 

Na fachada lateral, notam-se aberturas circulares que remetem às escotilhas e à versão 

streamline do Déco.  

De acordo com os exemplos citados, percebe-se que os exemplares 

soteropolitanos mais expressivos do período seguiam as conformações do Art Déco 

praticado no resto do país. Os edifícios, em sua maioria, eram alinhados nos limites dos 

lotes que ocupavam, acompanhando a rua. A estrutura, quase sempre em concreto 
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armado, ainda se apresentava oculta, sendo algumas poucas vezes prolongada e 

aproveitada na decoração do exterior. Esta estrutura só viria a ser completamente 

exposta no estilo que a historiografia da arquitetura convencionou chamar de Arquitetura 

Moderna, cuja semente fora plantada no final da década de 1920 e começava a germinar 

no período entre guerras para vir a afirmar-se nas décadas seguintes.  

No item a seguir, serão analisados dois exemplares desta linguagem arquitetônica 

construídos na cidade de Salvador, no que diz respeito à estrutura e sua influência (ou 

não) no projeto de arquitetura daqueles.  

 

5.3.3 Edificações	Art Déco	em	Salvador	

Para a realização das análises relativas à estrutura de concreto armado nos 

projetos de edifícios Déco, selecionaram-se dois exemplares relevantes construídos no 

período entre guerras, dos quais foi possível obter um número razoável de informações: 

o Ed. A Tarde e o Cine Excelsior, sendo o último também analisado quanto às diretrizes de 

cálculo (ver capítulo 6).  

De cada um dos exemplares, serão apresentadas informações relativas à 

construção do edifício para, em seguida, serem observados os aspectos fundamentais da 

tese: a) modulação da estrutura, b) compartimentação dos espaços do edifício, c) 

expressão tectônica de elementos estruturais; d) relação estrutura x vedação, e) 

articulação estrutura x fenestração. Em sequência, traçam-se as considerações finais, com 

o resumo das principais informações. 

 

5.3.3.1 Ed. A Tarde (1930) 

Endereço: Praça Castro Alves – Centro Histórico 

Uso atual: Reforma para funcionamento de unidade do Hotel Fasano 

 

a) Contextualização:  

O edifício do jornal A Tarde foi construído para ser a sede do jornal de mesmo 

nome, em um momento no qual houve a necessidade de adquirir novo maquinário, mais 

moderno e de grande porte, e ampliar suas instalações, anteriormente localizada na rua 

Santos Dumont, no bairro do Comércio (OLIVEIRA e SANTIAGO, 2011). Sua construção 
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deu-se entre 1928 e 193092, em terreno situado em frente à Praça Castro Alves, no antigo 

distrito da Sé, atual Centro Histórico93 (Figura 97). 

	
Figura	97 – Edifício A Tarde (s/d) 

 
Fonte: AHMS 

 

Além da sede do jornal, o edifício de propriedade do jornalista baiano Ernesto 

Simões Filho possuía um programa que compreendia salas comerciais para aluguel e um 

hotel, distribuídos em oito pavimentos, cujo projeto e obra eram da firma alemã E. 

Kemnitz e Cia. Ltda, construtora responsável por diversas obras em concreto no Brasil. O 

subsolo era destinado à parte de impressão do jornal (gráfica) e no térreo e no primeiro 

andar localizavam-se as salas administrativas e a redação do A Tarde. Do segundo ao 

quinto andar estavam as salas comerciais a serem alugadas para os mais diversos fins 

(como consultórios médicos e odontológicos, barbearia, papelaria, escritórios de 

advocacia etc) e, no sexto andar, o Hotel Wagner. Em seguida, ao bloco original foi 

acrescido um cinema, cujo acesso dava-se pela Rua Ruy Barbosa94. O edifício foi 

considerado inovador para o período, a começar pelo programa multivariado, englobando 

funções diversas; pela lógica compositiva do espaço, considerando aspectos fundamentais 

relativos à salubridade e pelas dimensões dos ambientes internos. 

                                                        
92 Obras iniciaram em 28/07/1928 e foram concluídas em 12/03/1930 (O INÍCIO..., 1928 e A FESTA..., 
1930). 
93 Conforme projeto encontrado no Arquivo Público do Estado da Bahia (1928) e Relatório Técnico de 
Diagnóstico dos Materiais do antigo edifício do jornal A Tarde, elaborado pelos professores Mário Mendonça 
de Oliveira e Cybèle Celestino Santiago, em 2009, cuja contratante foi a empresa Prima Empreendimentos 
Inovadores (OLIVEIRA e SANTIAGO, 2009).  
94 Projeto existente no Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo Intendência Municipal, Distrito da 
Sé, 1928. Este cinema foi denominado Cine Glória, até a reforma ocorrida na década de 1960, quando passou 
a se chamar Tamoio.  
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No terreno, a edificação foi locada nos limites do lote, nas ruas laterais (Rua Ruy 

Barbosa e Travessa Guarani, entretanto um considerável recuo frontal foi projetado, 

possibilitando a criação de uma praça que proporcionava maior visibilidade ao edifício, 

ao tempo em que se constituía em uma zona de transição entre o espaço público e o 

privado (Figura 98). O acesso dava-se pelo eixo central do prédio, através de uma robusta 

porta metálica com gradis apresentando figuras geometrizadas e bandeiras que seguiam 

o mesmo modelo, em consonância com a linguagem arquitetônica adotada para a 

decoração interna e sua fachada (Figuras 99-100).  

 

Figura	98 – Planta de situação do edifício A Tarde pertencente ao projeto de 1928 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 
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Figura	99 – Fachada do Edifício A Tarde 

 
Autora: Ana Carolina Bierrenbach (2007) 

 
 

Figura	100 – Porta principal de acesso ao edifício 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

O revestimento externo da edificação foi executado em argamassa de pó de pedra 

(técnica denominada de fugê ou fulget), obtido da britagem de granitos, mica pulverizada 

branca (moscovita) ou negra (biotita), pigmentos corantes, vidros moídos e outros 
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aditivos, para criar texturas e cores nas superfícies externas do edifício, conforme no 

Relatório técnico de Diagnóstico dos Materiais do antigo Edifício do Jornal A Tarde95 

elaborado pelos professores Mário Mendonça e Cybèle Santiago (OLIVEIRA e SANTIAGO, 

2009). 

A decoração interna do edifício possuía traços Déco com elementos 

geometrizados ou estilizados, tais como os frisos ornados do forro de gesso (Figura 101), 

os estuques aplicados nas paredes, os gradis nas esquadrias do hall de acesso (Figura 

102), as luminárias, os lambris de madeira que revestiam parte das paredes do primeiro 

andar (Figura 103) e os corredores do último pavimento (Hotel Wagner). A maior parte 

das figuras existentes eram formas geométricas simples ou flores estilizadas.  

 

Figura	101 – Cimalha do forro de gesso do pavimento térreo, durante a 
obra de revitalização do edifício para adaptá-lo ao Hotel Fasano 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

  

                                                        
95 Elaborado em 2009 para a empresa Prima Empreendimentos Inovadores S.A, responsável pela obra de 
adaptação do referido edifício para instalação do futuro Hotel Fasano, a ser finalizada nos próximos anos.  
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Figura	102 – Gradis no hall de entrada do edifício A Tarde 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 
 

Figura	103 – Detalhe do revestimento em madeira das paredes do hall primeiro pavimento, onde 
funcionava o escritório do Jornal A Tarde 

   
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

O edifício foi um dos primeiros a seguir a linguagem Déco, evidenciada na adoção 

de princípios compositivos relativos à simetria (influência da arquitetura Beaux Arts) – 

comprovadamente na fachada e, parcialmente, em planta – a axialidade, a ênfase ao acesso 

principal, a utilização de materiais característicos, os ornamentos simplificados e 

estilizados na fachada e na decoração interna.  

Foi projetado com estrutura independente em concreto armado, com vigas, 

pilares e lajes planas e as vedações em alvenaria de bloco cerâmico maciço. Apenas no 

primeiro andar foi possível notar divisórias em madeira maciça com ornatos 

geometrizados, no espaço em que funcionava a parte administrativa do jornal, voltada 
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para a Praça Castro Alves. A relação da estrutura com o projeto arquitetônico e seus 

principais elementos compositivos, serão analisadas nos itens a seguir. 

 

b) Modulação	da	estrutura	

Observando a planta do pavimento tipo do Ed. A Tarde, nota-se que possuía 

formato “U”, com laterais assimétricas, sendo o trecho voltado para a Rua Ruy Barbosa o 

mais longo (Figura 104). No pavimento tipo, a circulação vertical dava-se por meio de dois 

elevadores e uma escada, também em U, que os cingia, localizando-se adjacentes a ela os 

sanitários femininos e masculinos, acessados por um corredor central, que também 

levava às salas comerciais, todas com iluminação natural.  

A estrutura em concreto armado era arquitravada, com lajes planas sustentadas 

por pilares e vigas de dimensões variadas, em função dos pavimentos. Os pilares 

apresentavam seções de 25x25cm, 25x30cm e 30x30cm, no pavimento tipo e as vigas 

possuíam seção de 20x95cm (no subsolo), 23x55cm (no pavimento tipo). É possível 

perceber que houve a preocupação em seguir uma modulação de aproximadamente 

3,60x4,40m (ainda que não muito rígida), definida pelos eixos dos pilares, constituindo 

padrão ordenador retangular na planta baixa e compondo uma grade estrutural. 

 

Figura	104 – Planta-tipo com a marcação dos pilares em amarelo (adaptada) 

	
Fonte: Acervo do Jornal A Tarde (s/d) 
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c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

No caso do Ed. A Tarde, os elementos estruturais atuaram como ordenadores do 

espaço interno. Pode-se perceber na Figura 105 que os pilares foram disciplinadores do 

agenciamento dos espaços: a partir deles, construíram-se paredes de alvenaria para 

separar a área das salas comerciais das circulações horizontais e verticais e dos sanitários. 

No pavimento tipo, onde estavam distribuídas as salas comerciais, os pilares permitiram 

o acondicionamento de 19 salas-padrão (seguindo um módulo que denominaremos de 

“módulo A”, de 3,70x6,10m), sendo três destas com dimensões equivalentes a cerca de 

60% das demais (“módulo B”, de aproximadamente 2,10x4,15m). O espaçamento entre 

eles também permitiu a locação dos dois elevadores e da escada em “U” que os rodeava, 

conforme mencionado anteriormente.  

 

Figura	105 – Planta-tipo com a identificação dos espaços (adaptada) 

 
Fonte: Acervo do Jornal A Tarde (s/d) 

 

Além das salas, é possível identificar a circulação localizada ao centro da planta 

(C), que se configuraria como a espinha dorsal do projeto (de onde era possível acessar 

todos os demais espaços) e os blocos de sanitários. Pode-se observar que as salas 

comerciais compartilhavam os banheiros (prática comum a edifícios comerciais antigos), 

sendo a maior área destinada a sanitário masculino, com dois mictórios e um vaso 

sanitário cada. Contíguo a eles, um box independente de cada lado da circulação vertical 

era destinado às mulheres, sendo o lavatório de uso público (Figura 106). 
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Figura	106 – Configuração dos sanitários comuns às salas comerciais do Ed. A Tarde  

 
Fonte: Acervo do Jornal A Tarde (s/d) 

 

Segundo Charleson (2009), a presença de pilares algumas vezes pode ser 

interpretada como um aspecto negativo no ordenamento de espaços, por dificultar a 

organização, tais como em prédios de escritórios (como no caso de alguns dos pavimentos 

do referido edifício) nos quais é mais apropriado projetar plantas. Por outro lado, a 

modulação estrutural e o posicionamento dos pilares também podem ser lidos de maneira 

otimista como organizadores espaciais, pois mostram um padrão dimensional que 

distribui os espaços de maneira mais homogênea.  

 Diante da opção pela estrutura independente, percebe-se que os espaços 

continuavam a configurar-se de maneira bastante compartimentada, como nos edifícios 

que não apresentam esqueleto estrutural e ainda não tomavam partido das possibilidades 

de flexibilização da planta baixa (planta livre), como viria a ser preconizado pela 

Arquitetura Moderna. 

 

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Por tratar-se de um dos primeiros exemplares Art Déco de Salvador, o A Tarde 

ainda tem a sua estrutura mimetizada, com elementos estruturais perfeitamente 

alinhados aos elementos de vedação, sem destaque e sem explorar as possibilidades 

estéticas dos pilares e vigas. Estas últimas estavam geralmente alinhadas com as paredes 

e eram decoradas e aproveitadas como elementos compositivos do forro de gesso 

(quando apresentava ornamentação como no térreo e no último pavimento), conforme é 

possível perceber no hall de entrada (Figura 101). Nos demais pavimentos, o forro de 
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gesso aparentemente era liso96, contando com um friso simples que circundava os 

ambientes (Figura 107).  

 

Figura	107 – Forro de gesso com friso em sala do quarto pavimento 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

Os pilares, por sua vez, configuraram-se como elementos ordenadores do espaço 

e foram posicionados alinhados com os elementos de vedação, parcialmente embutidos 

na parede de alvenaria, assemelhando-se a pilastras97, ao tempo em que possuíam os 

mesmos motivos de decoração do forro de gesso (Figura 108). Como pode-se observar 

nas imagens, os pilares do Ed. A Tarde não desempenhavam função arquitetônica, além 

de estrutural, sendo relegados a segundo plano na expressão da arquitetura do edifício, 

sem contribuição para uma expressão tectônica relevante.  

 

  

                                                        
96 Conforme o que se pode observar atualmente. Não foram encontradas fotos do interior do edifício 
relativas ao pavimento tipo logo depois de sua inauguração, para ter certeza que desde os primeiros anos o 
forro fosse executado em gesso simples, com pouca ornamentação.  
97 Pilastra é um “elemento decorativo, com a forma de um pilar, frequentemente de seção retangular ou 
quadrada, semi-embutido no paramento da parede. Em geral, é utilizado nas fachadas, dividindo-as em 
panos verticais. Em construções antigas é dividida em base, fuste e capitel, muitas vezes acompanhado de 
uma ordem arquitetônica, principalmente em prédios neoclássicos. Quando está situada na quina do edifício 
é chamada de cunhal.” (ALBERNAZ e LIMA, 1998, p. 470) 



167 

Figura	108 – Pilares alinhados com as paredes do pavimento térreo do Ed. A Tarde 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

e) Relação	estrutura	x	vedação		

Conforme mencionado anteriormente, o esqueleto estrutural do edifício foi 

executado em concreto armado, enquanto a vedação era em alvenaria de tijolo maciço. 

Estes elementos apresentavam-se contíguos, mas devido ao fato das dimensões dos 

pilares e das vigas serem maiores do que a espessura das paredes, a diferença poderia ser 

facilmente observada e os elementos estruturais identificados. Apesar disto, havia um 

esforço para integrar estes componentes aos demais da construção, o que era evidenciado 

pelo uso do mesmo revestimento e/ou ornamentos, que tentam assinalar uma 

continuidade do plano no espaço. Aumentar a espessura das paredes para disfarçar a 

estrutura não seria viável economicamente. Portanto, é possível supor que a execução do 

mesmo revestimento, tanto para os elementos de vedação quanto para os estruturais, 

tenha sido uma alternativa quando a intenção não era valorizar a estrutura como 

protagonista da expressão arquitetônica e, sim, mimetizá-la.  

Esta mimese também acontece nas fachadas da edificação. Os elementos 

estruturais não desempenham outra função que não a de suportar as cargas do edifício, 

sem corresponder aos decorativismos presentes na fachada. As linhas verticais (que 

parecem pilastras) e horizontais (frisos) existentes, a cimalha e uma faixa nervurada no 

topo do edifício cumprem função meramente decorativa, condizente com a linguagem 

adotada (Figura 109).  
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O plano da fachada principal tem o formato quadrado e apresenta simetria 

bilateral, tripartida por frisos em embasamento, corpo e coroamento, com equilíbrio entre 

cheios e vazios – expressivo número de vãos intercalados por delgados planos de 

alvenaria. No eixo central, um volume curvo posicionado une-se ao volume prismático e 

gera movimento no plano exterior, criando uma descontinuidade que não pode ser 

atribuída diretamente aos elementos estruturais.  

 

Figura	109 – Fachada do Ed. A Tarde 

  
Autora: Manuella Souza (2015) 

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

Na fachada principal, simétrica, notava-se o ritmo, possibilitado pelas janelas com 

espaçamento regular, que receberam ornamentos estilizados (tais como flores e formas 

geométricas) (Figura 110). As fachadas laterais seguem a mesma padronização, 

diferenciando-se apenas pela existência de balcões.  

A fenestração apresenta regularidade não somente de espaçamento, mas também 

de dimensões padronizadas, seguindo apenas dois modelos distintos: as retangulares 

dispostas nos planos retilíneos e as retangulares posicionadas no volume curvo que 

acompanham o plano curvo da forma. Tanto um quanto o outro modelo possuíam 

elementos opacos verticais simulando pilaretes, que na realidade induziam o observador 
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a pensar que possuíam função estrutural, quando não possuem. São, de fato, executados 

em alvenaria e foram posicionados, provavelmente, com a função apenas compositiva da 

fachada.  

	
Figura	110 – Desenho da fachada principal do edifício (pertencente ao cadastro elaborado pela Arq. 

Karina Fadigas) 

 

Fonte: Acervo da Prima Empreendimentos Inovadores S.A. 

	

g) Considerações	sobre	a	análise	

A adoção da estrutura em concreto armado no projeto do Ed. A Tarde contribuiu 

para o agenciamento dos espaços internos que seguiram uma tentativa de modulação, 

bem como possibilitou a inserção de conjuntos de sanitários posicionados em uma única 

prumada em todos os pavimentos e, principalmente, a verticalização do edifício, que não 

seria possível caso tivessem optado pelo uso de sistemas construtivos tradicionais para o 

período98. Neste projeto, assim como em parte dos que seguiam a linguagem Déco, a 

estrutura não participava ativamente da expressão arquitetônica das fachadas e da planta, 

                                                        
98 À exceção dos que utilizavam estrutura metálica, os edifícios que empregavam sistemas construtivos 
tradicionais em Salvador, neste período, geralmente não passavam de quatro pavimentos.  
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uma vez que o potencial do referido sistema construtivo não foi completamente explorado 

a ponto de permitir a geração de grandes vãos livres.  

Não foram exploradas as maiores potencialidades do concreto armado, tanto em 

relação à expressão tectônica (pois a estrutura apresentava-se integrada às vedações de 

maneira a passar praticamente despercebida), quanto em relação ao uso de vãos 

consideráveis no projeto, para permitir maior flexibilidade na organização das plantas. 

No projeto, observa-se que as plantas, especialmente do pavimento tipo, encontravam-se 

bastante compartimentadas e as dimensões dos espaços comuns do edifício, a exemplo do 

hall de entrada, eram bastante tímidas, quando poderiam ser exploradas grandes áreas 

de pisos e vãos livres e pés direitos monumentais compatíveis com as possibilidades dos 

sistemas construtivos em concreto armado.  

 

5.3.3.2   Cine Excelsior (1935) 

Endereço: Rua Jerônimo Tomé, 3 (Praça da Sé) – Centro Histórico 

Uso atual: Sem uso 

 

a) Contextualização 

No lugar do antigo Cinema São Jerônimo, demolido em 1933, construiu-se o Cine 

Excelsior, pertencente à Congregação Mariana de São Luiz, com o objetivo de garantir 

renda para ajudar campanhas e doações franciscanas. O cinema foi fundado por um 

franciscano alemão, o Frei Hildebrando Kruthaup, construído pela Emílio Odebrecht e 

Cia., entre 1934 e 1935, e inaugurado em 17 de abril de 1935. Em seu interior era possível 

perceber detalhes decorativos geométricos e figurativos, e na sua fachada predominava a 

linguagem Déco (Figura 111), assemelhando-se esta à do Théâtre des Champs-Élysées, 

inaugurado em 1913, em Paris, projeto de Auguste Perret. Sua fachada principal possuía 

linhas simples, com embasamento, corpo e coroamento bem definidos, marquise 

indicando o acesso, reentrância contendo janelas com motivos florais e nome inscrito na 

platibanda escalonada. 

Segundo o projeto encontrado, datado de 1934, o arquiteto responsável era 

Carlos Wustefeld, responsável pelo projeto da Biblioteca Pública de Sergipe, dentre 

outros. O Excelsior foi considerado um cinema elitizado, juntamente com os Cines 

Guarani, Liceu e Glória (LEAL e LEAL FILHO, 1997). 
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Figura	111 – Cine Excelsior (década de 1940) 

 
Fonte: Amo a história de Salvador 

Disponível em: http://www.amoahistoriadesalvador.com/cine-excelsior-praca-da-se-decada-de-40/ 
 

 

O edifício localiza-se à atual Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, 

contíguo ao prédio do Palácio Arquiepiscopal de Salvador. O projeto previa a execução de 

três pavimentos: subsolo, térreo e galeria (mezanino). No subsolo instalou-se a sede da 

Congregação Mariana, dispondo de sala de reunião, copa e sala de oração (DOCOMOMO 

Bahia, s/d), apesar de na planta de aprovação do projeto estes ambientes serem 

identificados como “depósito”; no térreo localizavam-se duas bilheterias, o foyer, um 

depósito, uma sala de escritório, dois sanitários (masculino e feminino) e plateia para 

aproximadamente 400 pessoas; e na galeria (mezanino), havia a plateia com cerca de 200 

assentos, a cabine de projeção, o palco e dois dutos de circulação de ar (Figuras 112-114) 
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Figura	112 – Planta do porão do Cine Excelsior, onde funcionou a sede da Congregação Mariana de São 
Luiz (projeto de 1934) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 

 

	

Figura	113 – Planta do térreo do Cine Excelsior (projeto de 1934) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 
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Figura	114 – Planta da Galeria do Cine Excelsior (projeto de 1934) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 

 

A cobertura de quatro águas era escondida por uma platibanda escalonada em 

uma fachada simétrica, sendo esta revestida por argamassa com aplicação de elementos 

decorativos em estuque. A fundação adotada foi do tipo sapata, com dimensões 

aproximadas de 2,20 x 2,50m, conforme projeto consultado.  

Por se tratar de um cinema, a preocupação com a abertura de grandes vãos para 

iluminação não se aplicava ao projeto em questão, apesar de terem sido construídas 

janelas alongadas na área do salão da plateia (cinco de cada lado), para permitir a 

iluminação indireta do espaço, como pode ser observado no corte longitudinal (Figura 

115). 
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Figura	115 – Corte longitudinal do Cine Excelsior (projeto de 1934) 

  
Fonte: AHMS. Distrito da Sé 

 

Por outro lado, a preocupação com o conforto dos espectadores traduzia-se na 

criação de dois grandes dutos de ventilação com venezianas fixas (ou chaminé de ar) para 

a renovação do ar, localizados um de cada lado da tela de projeção, acima dos sanitários, 

conforme indicação na Figura 116.  

 

Figura	116 – Corte transversal do Cine Excelsior com a tela de projeção e os dois dutos laterais para a 
renovação do ar (projeto de 1934) 

 
Fonte: AHMS. Distrito da Sé 
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A linguagem Déco, provavelmente a mais popular na década de 1930, era a mais 

adotada na construção de cinemas, sendo comum a utilização de estrutura em concreto 

armado (pilares, lajes planas e vigas). No Excelsior, a estrutura independente permitiu 

maior liberdade na composição da fachada e na organização do espaço interno (plateia e 

palco). Apesar disto, é possível notar que as paredes-limite, executadas em alvenaria de 

tijolo maciço, possuíam espessura considerável (de cerca de 65 cm), similar às de paredes 

estruturais, especialmente as voltadas para o prédio da Companhia Linha Circular 

(ocupado atualmente pela Coelba). A relação entre a estrutura, o projeto arquitetônico e 

seus principais elementos compositivos, vedações e fenestrações, será analisada nos itens 

a seguir. 

 

b) Modulação	da	estrutura	

O Cine Excelsior possuía planta ligeiramente assimétrica (considerando o 

pavimento térreo e a galeria), em formato que se assemelhava a um retângulo, do qual foi 

subtraída uma parte, junto ao acesso principal, e adicionado outro retângulo no fundo do 

edifício, onde estariam localizados os sanitários e o depósito. A projeção do pavimento 

inferior (porão ou subsolo), equivalia a pouco mais que a metade do térreo, onde estariam 

o depósito ventilado (sala da Congregação), associado a um quadrado, no qual foram 

posicionados outro depósito e a escada de acesso ao pavimento. Pelos relatos, no porão 

os espaços identificados em projeto como “depósitos” teriam sido usados como sede da 

Congregação Mariana. 

Ainda que tenha sido utilizada estrutura independente em concreto armado, não 

é clara a existência de uma modulação estrutural que ordenasse a planta arquitetônica. 

Segundo o projeto estrutural encontrado, que se referia à construção da galeria do cinema, 

os pilares que apoiam este pavimento possuíam 0,40 x 1,40m de seção, no total de quatro 

pilares: os dois primeiros, alinhados com a parede da fachada principal, e outros dois no 

meio do pavimento, que sustentavam o balanço da plateia, conforme planta do projeto 

original (Figura 117). Não se pode afirmar, mas aparentemente as espessas alvenarias 

marginais do edifício deveriam ser estruturais, prováveis resquícios do Cinema São 

Jerônimo.  
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Figura	117 – Planta com as lajes da Galeria do Cine Excelsior com identificação da modulação da 
estrutura (projeto de 1934 - adaptado) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 

 

c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

No Cine Excelsior, os elementos estruturais influenciaram discretamente a 

compartimentação dos espaços (uma vez que se trata de um edifício pouco 

compartimentado), podendo notar-se que os sanitários, os dutos de circulação de ar e os 

depósitos foram delimitados, aparentemente, sem seguir diretrizes da estrutura, mas em 

compensação os pilares que sustentam a laje da galeria foram posicionados alinhados com 

as paredes do foyer, como será apresentado adiante. Por outro lado, o uso da estrutura em 

concreto garantiu vantagens, como a execução de um edifício com pé-direito elevado, 

contendo mezanino (galeria) a fim de otimizar a quantidade de assentos disponíveis, com 

laje sustentada pelo mínimo de apoios verticais, para não interferir na disposição da 

plateia do pavimento térreo e não obstruir a visão da tela – fundamental ao atendimento 

de um programa inovador para a época: o cinema.  

Os pisos dos três pavimentos (galeria, térreo e subsolo) eram lajes de concreto 

armado, sendo a do térreo sustentada por pilares de seção quadrada projetados no 

subsolo (Figura 118). Quatro pilares retangulares, que serviam de apoio central à laje da 
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galeria, projetavam-se no pavimento térreo, alinhados com a parede divisória entre o 

foyer e a plateia, conforme Figura 119. 

 

Figura	118 - Planta baixa do subsolo (porão) do Cine Excelsior com os pilares que sustentam a laje do 
pavimento térreo, em amarelo (adaptada do projeto original) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 

 

Figura	119 – Planta baixa parcial do térreo do Cine Excelsior com os pilares que sustentam a galeria, em 
amarelo (adaptada do projeto original) 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Distrito da Sé 
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A circulação horizontal dava-se pelos espaços da plateia, sem corredores 

específicos para este fim, enquanto a vertical, de acesso à plateia, dava-se por duas 

escadas em “L”, alinhadas às paredes laterais e posicionadas no foyer e por outra que 

levava ao palco, localizada no depósito imediatamente abaixo daquele (Figuras 113-114). 

Para chegar ao subsolo, o acesso era feito pelo exterior do edifício, através de um corredor 

localizado na lateral esquerda que culminava com uma escada, também em “L”, conforme 

Figura 112. 

No projeto original, só foram previstos dois sanitários, localizados no pavimento 

térreo, um de cada lado do palco, aos fundos do edifício. A possibilidade de executar 

sanitários nos demais pavimentos, proporcionada pela adoção da estrutura em concreto 

armado, não foi explorada.  

Neste edifício, a opção pelo concreto armado nas estruturas favoreceu o 

programa do cinema, que demandava espaços amplos para maior aproveitamento da sua 

área de plateia e melhor visibilidade da tela, flexibilizando a planta baixa. 	

	

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Assim como no Ed. A Tarde, construído alguns anos antes do Cine Excelsior, os 

elementos estruturais não se destacam da parede de vedação, considerando as 

possibilidades estéticas em planta e em fachada. Os pilares, quando possível, alinhavam-

se às vedações e as vigas eram ocultadas por forros. Os do foyer, mimetizavam-se às 

paredes e recebiam o mesmo tratamento decorativo destas: duas linhas ressaltadas, como 

frisos, próximos ao forro, que circundavam todo o espaço.  

Na fachada principal, a platibanda escalonada em relação aos outros planos 

conferia movimento ao edifício. Um recuo no plano central atrai a atenção para a 

fenestração. Uma marquise pode ser apontada como o único elemento estrutural em 

destaque na fachada, com ornamentação discreta, enfatizando o acesso, ao tempo em que 

protegia o público das intempéries e marcava o limite entre o embasamento e o corpo da 

edificação.  

Os pilares existentes na fachada, assim como os internos do edifício, receberam 

os mesmos ornamentos dos planos de vedação internos. Ilusoriamente, foram criados 

quatro elementos compositivos que se assemelham a pilares (e dois, de fato, são) nos 

quais foram aplicados frisos próximos à marquise (Figura 120). Entretanto, estes 
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elementos não se prolongam na fachada nos demais pavimentos e não se configuram na 

expressão tectônica esperada. 

 

Figura	120 – Fachada do Cine Excelsior 

 
Autora: Manuella Souza (2015) 

	

e) Relação	estrutura	x	vedação		

A partir da observação das plantas originais do projeto de 1934, como já 

mencionado, verificou-se que as alvenarias de tijolos maciços variavam de espessura, 

chegando a 0,65m, o que permite supor que algumas delas foram aproveitadas do antigo 

Cine São Jerônimo, como reforço para a estrutura em concreto armado. 

Os pilares encontram-se alinhados às vedações, formando planos contínuos, 

tanto interna quanto externamente, exceto os cinco localizados no subsolo (porão), que 

apoiavam a laje do térreo. Notava-se, portanto, o esforço do projetista em mascarar a 

estrutura nas áreas nobres no prédio. A estrutura independente poderia ter sido utilizada 

como expressão arquitetônica, tanto no exterior quanto no interior do edifício, mas este 

potencial não foi aproveitado.  
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f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

A fachada principal é simétrica, com planos escalonados e ornamentos 

geométricos, típicos da linguagem Déco, contendo a inscrição “CINE REX” no coroamento 

desta. As aberturas do acesso possuem aproximadamente a mesma largura dos falsos 

pilares, o que gerou ritmo na fachada.  

A fenestração existente possui retângulos que, juntamente com os planos sacados 

na direção das escadas, enfatizam a verticalidade da edificação e contrastam com os as 

linhas horizontais compostas pela marquise de acesso e frisos. Havia regularidade e 

proporção entre as aberturas das janelas, entretanto estas possuem dimensões reduzidas, 

sem possibilitar a entrada de grande quantidade de luz natural, certamente porque 

dificultaria a visibilidade dos filmes projetados. Janelas basculantes foram executadas no 

escritório e nos depósitos existentes. Nenhum dos tipos de janela relaciona-se 

diretamente à estrutura em concreto armado nem no aspecto de regularidade que criaria 

ritmo, nem na possibilidade de abertura de grandes vãos. 

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

A estrutura de concreto armado no projeto do Cine Excelsior contribuiu com o 

agenciamento de alguns espaços, como o foyer e a galeria. Este espaço, que abrigava cerca 

de 200 lugares de plateia, estava em balanço em relação à plateia inferior, artifício 

possibilitado pela estrutura que foi posicionada de maneira a não interferir na visibilidade 

da projeção na tela.  

Não é possível perceber a existência de modulação estrutural que norteie a 

organização de outros espaços, especialmente os localizados na parte posterior da 

edificação.  

Neste projeto, a estrutura não exercia papel fundamental na expressão 

arquitetônica, tanto das fachadas quanto das plantas, mas apresentava-se mimetizada e 

alinhada aos elementos de vedação. Apenas um aspecto do uso da estrutura independente 

deve ser enfatizado: a geração de grandes vãos, sem compartimentação excessiva, e pé-

direito alto, compatíveis com o programa do cinema.  
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5.3.3.3  Elevador Lacerda (1930 – reforma) 

Endereço:  Praça Municipal, s/n – Centro Histórico 

Uso atual: Elevador urbano para transporte de passageiros entre a Cidade Alta e a Cidade 

Baixa 

	
a) Contextualização 

O Elevador Lacerda situa-se na escarpa de Salvador, configurando-se em um 

importante meio de transporte público entre a Cidade Baixa (Comércio) e a Cidade Alta 

(Centro Histórico), além de ser um dos mais famosos pontos turísticos da capital baiana.  

Originalmente, no local onde existe o Elevador Lacerda funcionava o Elevador 

Hidráulico da Conceição, também conhecido como Parafuso, construído entre 1869 e 

1873 pela Companhia Transportes Urbanos (de propriedade de Antônio de Lacerda). Este 

elevador era composto por uma torre em pedra que penetrava na rocha, perfurando a sua 

base vertical e horizontalmente para permitir o acesso dos usuários aos elevadores pela 

parte da Cidade Baixa, contendo duas cabines de 23 passageiros cada (ANDRADE JUNIOR, 

2012). Em 1897, a Companhia Linha Circular adquire o acervo da Companhia de 

Transportes Urbanos, inclusive o Lacerda, que passa por uma modernização em 1906, na 

qual foram substituídos os antigos elevadores hidráulicos por elétricos (BAHIA, 1930).  

Três anos antes da aquisição, a partir de 1894, passa a chamar-se Elevador 

Lacerda, em homenagem a seu idealizador, mas somente adquire as feições Déco a partir 

de uma grande reforma ocorrida entre os anos de 1929 e 1930, que pretendia ampliar sua 

capacidade de circulação bem como contribuir com a imagem de modernidade para a 

primeira capital do país (Figura 121). A reforma foi empreendida pelas Emprezas 

Electricas Brasileiras S/A que adquiriu os bens da Linha Circular (ELEVADOR..., 1929).  O 

projeto, datado de 1927-1928, de autoria de Fleming Thiesen e Adalberto Szilard (do 

escritório Prentice e Floderer, segundo ANDRADE JUNIOR, 2012), com consultoria da 

americana Otis Company para o projeto dos elevadores, modificou completamente o 

edifício: foi construída uma nova torre, com estrutura em concreto armado pré-

moldado99, para abrigar mais duas cabines de elevadores e substituir os equipamentos 

antigos por outros de maior capacidade (27 passageiros cada).  

                                                        
99 Segundo Trinchão (2011), os engenheiros consultores americanos não acreditavam ser possível a 
execução da nova estrutura do edifício em concreto armado, indicando o uso de estrutura metálica, mas 
foram contrariados pelos projetistas, que executaram quase tudo em concreto armado (INSTITUTO..., 
2008). 
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Figura	121 – Construção da nova torre do Elevador Lacerda, com o antigo à direita da foto 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Pela Praça Municipal, ergueu-se um edifício de três pavimentos de altura com 

dois subsolos, com dimensões de 11 x 18,60m, cujo pavimento principal era circundado 

por uma circulação de passageiros coberta por uma laje em concreto armado e 

fechamentos em alvenaria e grandes esquadrias de vidro (DOCOMOMO Bahia, s/d).  

No pavimento localizado na Cidade Alta (Praça Municipal), havia um espaço para 

lojas, catracas para pagamento da passagem, acesso aos demais pavimentos 

administrativos e corredores de circulação de passageiros, incluindo o passadiço (Figura 

122).  

Figura	122 – Planta esquemática do Elevador Lacerda – acesso pela Cidade Alta 

 

Fonte: INSTITUTO..., 2008. 
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O acesso pela Cidade Baixa possuía uma grande loja localizada no eixo central, 

voltada para a rua, além de espaços de circulação interna e dos acessos, localizados ao 

lado direito e ao lado esquerdo da loja, para entrada e saída dos passageiros, 

respectivamente (Figura 123). 

 

Figura	123 – Planta esquemática do Elevador Lacerda – acesso pela Cidade Baixa 

 

Fonte: INSTITUTO..., 2008. 

 

O novo Elevador Lacerda (complexo formado pelas duas torres) era uma obra 

ousada, de iniciativa pioneira da Bahia, composta por uma torre escavada na falha 

geológica (escavação aproveitada do antigo Elevador Hidráulico da Conceição) e outra, 

projetada além desta, ambas conectadas por um túnel escavado na rocha viva (na cota 

inferior), passando por debaixo da Ladeira da Montanha, e um passadiço (na cota 

superior) 100, cujo perfil pode ser observado no Corte pertencente ao cadastro datado de 

2000, de autoria do arquiteto Daniel Colina (Figura 124). O passadiço (de 6,00 x 28,70m) 

possuía estrutura mista de vigas metálicas e placas de concreto armado pré-fabricado.  

 
  

                                                        
100 A opção pelo concreto armado pré-moldado para a vedação do passadiço deu-se em função do curto 
prazo para finalização da obra, pois a intenção inicial era utilizar concreto aparente (INSTITUTO..., 2008). 
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Figura	124	– Corte do Elevador Lacerda (cadastro de 2000) 

 

Fonte: Acervo do arquiteto Daniel Colina (2000) 

 

 A torre possui altura de 73 metros, 7,50 metros de largura e aproximadamente 

3,50 metros de comprimento e os ascensores cumprem um percurso de 59 metros 

(DOCOMOMO Bahia, s/d). A estrutura em concreto armado da torre possuía seis pilares 

interligados por vigas com espaçamento de 3,50m, projetadas pelo engenheiro 

dinamarquês Kaj Hansen. A cobertura é composta por lajes de concreto e as vedações em 

alvenaria de tijolos e elementos vazados na face voltada para a Cidade Baixa 

(INSTITUTO...,2008).  

A construtora Christiani & Nielsen foi responsável pela obra, finalizada em 1930, 

que deu à Salvador o mais alto elevador público do mundo construído em concreto 

armado à época. Configurou-se em uma referência para a engenharia brasileira e mundial, 

sendo citado em diversas publicações estrangeiras da década de 1930 e estando presente 

em vários livros de história da engenharia brasileira.  

Uma edificação com este porte só poderia ter sido construída em estrutura 

metálica – como recomendaram os consultores – ou em concreto armado – como ousaram 

os projetistas. Aspectos relevantes quanto ao papel da estrutura no projeto arquitetônico 

serão abordados nos itens a seguir. 
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b) Modulação	da	estrutura	

A estrutura do novo Elevador Lacerda foi executada em concreto armado, com 

pilares de seção retangular, lajes planas e vigas. Infelizmente, não se encontrou as plantas 

do projeto estrutural para proceder com uma análise mais precisa acerca da modulação 

estrutural do edifício. Por analogia das plantas esquemáticas, do cadastro realizado por 

Daniel Colina e das fotografias antigas encontradas, percebe-se ao menos uma tentativa 

de modulação estrutural, com pilares dispostos segundo um ritmo regular, por toda a 

circulação, interna e fachadas (Figuras 125-126). 

 

Figura	125 – Vista interna da circulação do Elevador Lacerda 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 
Figura	126 – Elevador Lacerda durante sua construção, onde se pode observar os 

pilares do passadiço (trecho de foto original) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 



186 

Aparentemente, a estrutura não definiu o agenciamento espacial, mas adaptou-

se às definições da arquitetura, na qual é possível perceber uma relação de proporção 

entre as partes do edifício. A largura do passadiço equivalia à metade da largura da torre 

nova (incluindo a circulação em volta) e o comprimento daquele corresponde ao dobro 

da largura da torre, conforme Figura 127. Por sua vez, o comprimento da torre nova 

equivale à metade do comprimento do prédio situado à Cidade Alta. Estas relações 

evidenciam a preocupação com a modulação do edifício e com a sua estrutura, apesar de 

aparentemente só ter ocorrido no pavimento conectado à Praça Municipal, possivelmente 

porque o pavimento ligado à Cidade Baixa ter sido localizado em um lote com outros 

edifícios mais antigos contíguos e adjacente à encosta, restringindo a liberdade projetual. 

 
Figura	127 – Planta (cidade alta) com a modulação do Elevador Lacerda (adaptada) 

 

Fonte: INSTITUTO..., 2008. 

 

c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

A análise da compartimentação dos espaços do edifício será feita com base nas 

plantas de acesso aos elevadores, tanto pela Cidade Alta (Praça Municipal) quanto pela 

Cidade Baixa (Praça Cayru/Rua Conceição da Praia). 

O prédio do Elevador Lacerda, no nível da Praça Municipal, era composto por dois 

volumes de plantas retangulares, dispostos inclinados devido ao desalinhamento entre o 

local do Elevador original e do lote situado na Cidade Baixa, conectados por um passadiço, 

já mencionado. Notam-se espaços pouco compartimentados, com os elevadores, lojas, 
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espaço administrativo (que dava acesso aos demais pavimentos administrativos) e 

circulação para conduzir os passageiros às cabines dos elevadores (Figura 128).  

 
Figura	128 – Planta baixa do acesso pela Cidade Alta com distribuição dos ambientes (planta do processo 

de tombamento – adaptada) 

 

Fonte: INSTITUTO..., 2008. 

 

No pavimento inferior, implantado no lote à Rua da Conceição da Praia, a 

diferença dá-se na configuração dos espaços e na exclusão do setor administrativo (Figura 

129). Os espaços eram pouco compartimentados, privilegiando as circulações, inexistindo 

elementos estruturais que se configurassem como obstáculos àquelas.  

 

Figura	129 – Planta baixa do acesso pela Cidade Baixa com distribuição dos ambientes (planta do 
processo de tombamento – adaptada) 

 
Fonte: INSTITUTO..., 2008. 

 

Com base na observação e na análise da documentação encontrada sobre o 

Elevador, conclui-se que os elementos estruturais não definiram a articulação dos espaços 

internos do edifício, mas adaptaram-se às alvenarias divisórias.  
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d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Seguindo o que se observou nos dois outros exemplares Art Déco analisados nesta 

tese, os elementos estruturais destacam-se discretamente das vedações, considerando o 

espaço interno do edifício. Na parede externa, a disposição dos pilares, cujo espaçamento 

era regular, contribui com a harmonia visual da circulação e do passadiço. As vigas 

apresentam-se ocultadas por forros de gesso (Figura 125).  

Na fachada, além dos elementos estruturais da circulação e do passadiço, os seis 

pilares das cabines dos elevadores passaram a participar da expressão arquitetônica: 

enfatizam a verticalidade da edificação, apresentando-se expostos, com elementos de 

vedação recuados. O espaçamento existente entre estes pilares é preenchido com dois 

frisos verticais, totalizando quatro na fachada principal, que partem da cota mais baixa do 

terreno e ultrapassam o elemento sacado da circulação para chegar à cota mais alta do 

edifício (Figura 130). O coroamento do edifício é feito por uma platibanda levemente 

triangular, definindo a inclinação dos frisos verticais, com o pilar central mais alto que os 

demais, contribuindo com a sensação de movimento do topo do edifício. Dezesseis 

conjuntos de venezianas distribuem-se ao longo dos 73 metros de altura da nova torre, 

intercalando-se com as vedações recuadas.  

 
Figura	130 – Vista do Elevador Lacerda a partir da Praça Cayru (s/d) 

 
Fonte: AHMS. Setor Audiovisual 
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O acesso pela Cidade Baixa é marcado por uma marquise, sem ornamentação, que 

se projeta além do alinhamento da fachada do edifício, criando uma zona de transição 

entre o espaço interno e o externo, ao tempo em que contrasta com a verticalidade do 

edifício e marca a sua base (Figura 131). Há quatro pilares provavelmente 

complementados com alvenaria, devido a sua considerável largura, que receberam 

acabamento em frisos de argamassa, sendo dois deles integrados por uma viga que 

recebeu o mesmo acabamento, formando um pórtico abaixo da marquise. 

 

Figura	131	– Acesso ao Elevador Lacerda pela Cidade Baixa (s/d) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

 

No acesso pela Cidade Alta, notava-se, também, uma marquise e quatro pilares, 

que se prolongavam além desta até o topo do edifício. O trecho desses elementos 

estruturais, que avança além da marquise é mais estreito do que o situado abaixo daquela 

e recebeu um capitel retangular. A fachada era coroada com uma platibanda triangular, 

apesar da cobertura ser em laje plana de concreto armado, o que denota seu caráter 

meramente decorativo (Figura 132). Na platibanda foram posicionados o nome Lacerda 

em relevo e um relógio, símbolo da modernidade e dos edifícios utilitários no estilo Art 

Déco. 
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Figura	132 – Acesso ao Elevador Lacerda pela Cidade Baixa (s/d) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

	

e) Relação	estrutura	x	vedação		

O Elevador Lacerda possui pilares em concreto armado alinhados com as 

vedações em alvenaria de tijolo. Nos corredores do pavimento de acesso pela Cidade Alta, 

é possível perceber que a estrutura foi posicionada de maneira regular, mas alinhada com 

as vedações. Os pilares receberam o mesmo tratamento daquelas (revestimento, friso e 

rodapé), mas não são embutidos nelas: criam pequenas interferências regulares no plano 

contínuo das paredes (Figura 125). 

Nos pilares que fazem parte do passadiço e da circulação, além da alvenaria de 

tijolo, a vedação é complementada com uma faixa em elementos vazados em forma de 

losango, dispostos no peitoril das janelas, como pode ser observado na figura 126.  

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

Na fachada simétrica do Elevador Lacerda, evidenciam-se grandes janelas de 

vidro que possibilitam a contemplação da paisagem, especialmente da Baía de Todos os 

Santos. A utilização de pilares em concreto armado ao longo de todo o pavimento de 

acesso pela Cidade Alta permitiu que o projeto tirasse partido de grandes panos de 
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esquadrias, corroborando com o aspecto elegante do edifício e, simultaneamente, criando 

uma faixa horizontal transparente que se contrapõe à verticalidade atribuída à altura 

daquele, bem como aos frisos característicos do Déco.  

Nas lojas e nos acessos, tanto da Cidade Alta quanto da Cidade Baixa, portões em 

ferro e vitrines foram posicionados ao longo de todo o pé-direito do edifício e as 

possibilidades do concreto armado (Figura 131-132). 

Nos pavimentos superiores do bloco situado à Praça Municipal, seis janelas em 

ferro e vidro na fachada principal foram dispostas de maneira simétrica, equilibrando a 

relação entre cheios e vazios, juntamente com os vãos de acesso ao edifício e à loja.  

Pelo acesso à Praça Cayru, no hall de acesso às cabines de elevadores, o projeto 

previu a execução de claraboias, tendo em vista que uma parte da circulação seria escura, 

por corresponder ao trecho escavado na rocha (Figura 133). Nota-se, assim como nos 

demais citados, a preocupação com a iluminação como mecanismo para atingir ao 

conforto no edifício. Estes artifícios só foram possíveis pela adoção do sistema construtivo 

em concreto armado, que permitiu a abertura de grandes vãos para proporcionar 

condições de higiene e bem-estar aos usuários a edificação.  

 
Figura	133 – Saguão e hall de acesso às cabines de elevadores no pavimento ligado à Cidade Baixa (s/d) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 
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g) Considerações	sobre	a	análise	

O Elevador Lacerda, além de cartão postal da cidade de Salvador, pode ser 

considerado um edifício de vanguarda para o período em que foi construído, tanto pela 

linguagem adotada, o Art Déco, quanto pela adoção de um sistema construtivo em 

concreto armado para um edifício de 73 metros de altura, parcialmente incrustrado na 

rocha viva da escarpa de Salvador, quando consultores americanos da Otis Elevator 

Company recomendavam a utilização de estrutura metálica para a sua construção.  

 A opção pelo Déco era encarada como a tradução da modernidade do progresso, 

especialmente quando aplicada a um edifício ligado ao transporte e à velocidade. Trata-

se de um típico exemplar Déco, no qual já se percebia a opção por novas tecnologias 

construtivas, mas ainda não se tomava partido completo de todas as suas possibilidades:  

os elementos estruturais ainda eram parcialmente ocultados internamente, apesar de 

externamente fazerem parte da expressão da arquitetura, com o ritmo regular e a 

utilização de grandes panos de vidro e claraboias que “desmaterializavam” a sua 

arquitetura.  

A estrutura independente permitiu pés-direitos mais altos e vãos livres para a 

circulação. O edifício era pouco compartimentado e a estrutura alinhada com as vedações, 

exceto na nova torre, onde os seis pilares estruturais se destacavam da vedação, fazendo 

parte da composição da fachada, juntamente com os frisos verticais.  

Considera-se que este edifício foi emblemático para a época, por traduzir a 

modernidade, tanto no estilo adotado quanto no uso das novas tecnologias de elevadores 

e nas construtivas, também. Entretanto, a expressão tectônica e a flexibilidade na planta 

não foram completamente exploradas, pois ainda precisariam ser amadurecidas na 

expressão arquitetônica seguinte: a Moderna.  

 

 

5.4 O MODERNISMO 

O termo ‘Modernismo’ foi usado genericamente na última década do século XIX e 

na primeira do século XX para classificar correntes artísticas que seguiam a tendência do 

“esforço progressista, econômico-tecnológico, da civilização industrial”, segundo Argan 

(1992, p. 185). Dentre estas tendências, destacam-se o Funcionalismo, que acreditava na 
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perfeição técnica por meio da satisfação de requisitos funcionais e utilitários e o 

Racionalismo, que defendia o atendimento dos pré-requisitos do programa de forma 

pragmática, sem ornamentos. A beleza era tida como resultado do cumprimento de uma 

função – segundo o princípio de autoria do arquiteto Louis Sullivan, “a forma segue a 

função” – e de não usar ornamentos aleatórios, uma vez que estes não cumpriam nenhum 

propósito a não ser o decorativo.  

O Movimento Moderno surgiu e consolidou-se na Europa, inspirado nos ideais 

socialistas e impulsionado pelo empenho de reconstrução das cidades, passadas as duas 

guerras mundiais. No Brasil, o pontapé para o surgimento do Modernismo nas Artes pode 

ser considerado a Exposição de pinturas da artista Anita Malfatti101 em 1917, cujas críticas 

geraram comoção e induziram a formação do primeiro grupo de intelectuais modernistas 

que viria a se manifestar cinco anos depois, na Semana de Arte Moderna de 1922102 

(SEGAWA, 1997; BRUAND, 1981). Diferente do que foi a Exposição do Centenário para o 

Neocolonial, a Semana de Arte Moderna em 1922 não impulsionou a renovação da 

arquitetura, apesar de ter sido extremamente relevante para outras artes. 

Uma série de manifestos em prol de uma arquitetura mais condizente com a Era 

Industrial eram publicados no período entre guerras, uma vez que se acreditava que a 

arquitetura praticada era defasada tanto em relação aos sistemas construtivos quanto aos 

aspectos formais103.  

Para os arquitetos modernos, a Revolução Industrial causara profundas 

mudanças no que diz respeito à organização da cidade. A migração de parte da população 

                                                        
101 De acordo com Bruand (1981), antes da Exposição de Malfatti, de 1917, outros 
manifestos/acontecimentos em favor de uma arte nacional já haviam ocorrido, mas sem grandes 
repercussões na imprensa, como os escritos de 1912 de Oswald de Andrade (cuja inspiração vinha do 
interior do Brasil, baseado no Manifesto de Marinetti), as exposições expressionistas (março a abril de 
1913) e a primeira exposição de Anita Malfatti (maio de 1914).  
102 Durante a Semana, nenhuma obra construída foi exposta, somente desenhos e esboços de edificações 
que não seguiriam nenhum estilo definido. A Semana e o Movimento criaram um cenário favorável à 
aceitação da arte moderna em geral, mas a Arquitetura Moderna iria emergir fortemente alguns anos 
depois. 
103 Em 1925, o Rino Levi, ainda quando estudante de arquitetura em Roma, alertava para uma nova era nas 
artes e na arquitetura, em que a praticidade e a economia deveriam ser levadas em consideração na 
produção de uma arquitetura de volumes e linhas simples, quase sem ornamentação, com volumes e 
estrutura bem definidos. Em sua opinião, a tentativa de ocultar a estrutura era algo sem propósito, falso e 
artificial (LEVI, 1987). No mesmo ano, Gregori Warchavchik publicou seu Manifesto alertando sobre o 
caráter lógico da arquitetura, no qual o arquiteto deveria se preocupar com a construção de edifícios 
cômodos, baratos e belos – resultado da racionalidade da planta, assim como “a forma da máquina é 
determinada pelo mecanismo que é a sua alma” –, deixando de lado os decorativismos (WARCHAVCHIK, 
1987). Segundo este, os edifícios deveriam ser construídos segundo o material da época, o cimento armado, 
podendo sua estrutura ser considerada como uma obra de arquitetura. 
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do campo para a cidade e suas consequências (aumento do tráfego, insuficiência da 

quantidade de habitação que culminou com bairros superpovoados e consequentemente 

precariedade da higiene), além da modernização dos sistemas de transporte (trens e 

automóveis) e da infraestrutura demandada pelas indústrias, revelava o descompasso 

entre a nova era e a cidade pré-industrial (PAOLI, 2008). Era dever da arquitetura 

fornecer a resposta para as novas questões. Embasada em discursos com ideias 

socialistas, um dos principais objetivos do Movimento Moderno era transformar a 

sociedade e reparar as injustiças a partir da arquitetura.  

Segundo Bruand (1931), nas três primeiras décadas do século XX, a arquitetura 

brasileira passou por um período muito adverso e complexo, no qual os arquitetos 

brasileiros perceberam que não fazia sentido permanecer usando formas do passado, 

insistindo em adaptá-las às novas necessidades da sociedade industrial traduzidas em 

novos programas. Inicialmente, as novas técnicas e materiais disponíveis foram usados 

de acordo com o antigo vocabulário arquitetônico – o que, segundo o autor, configurou-

se em um atraso técnico –, até o momento em que se percebeu a possibilidade de 

empregar os novos materiais (ferro e concreto), racional e esteticamente, na criação de 

outra expressão arquitetônica diferente do que vinha sendo feito.  

De acordo com Bruand (1981), até os anos de 1920, a arquitetura brasileira era 

estritamente ligada à europeia, da qual copiava princípios, muitas vezes ultrapassados. 

Na opinião do autor, a partir da referida década, os primeiros passos em direção à uma 

arquitetura autenticamente brasileira foram dados com o Neocolonial até o momento em 

que se apropriou de bases racionalistas para criar seu próprio repertório, a partir da 

década de 1930. Conforme Barata (1987), esta nova arquitetura vinha de encontro ao 

academismo e ao Ecletismo praticados no Brasil, prezando pela pureza e simplicidade das 

formas e, neste sentido, identificando-se com as características locais104. A Arquitetura 

Moderna toma como referência aspectos técnicos e sociais, no que diz respeito ao uso de 

novos materiais construtivos e à busca pela solução de questões sociais humanas 

(BARATA,1987).  

A renovação da produção arquitetônica brasileira enfrentaria uma série de 

adversidades até conseguir consolidar-se, dentre elas as limitações impostas pelas 

                                                        
104 Coincidências com a arquitetura civil brasileira produzida nos séculos XVII, XVIII e início do XIX em 
relação à horizontalidade, vãos generosos, vidro e a sobriedade dos edifícios (BARATA, 1987).  
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legislações urbanísticas, a indiferença ou aversão da sociedade, o difícil acesso a materiais 

construtivos industrializados e os métodos construtivos artesanais (BRUAND, 1981).  

A dificuldade em adquirir materiais de construção industrializados e mão-de-

obra especializada contribuiu para que a primeira casa pertencente à Arquitetura 

Moderna no Brasil, a Casa Modernista da rua Santa Cruz (Figura 134), em São Paulo, não 

utilizasse estrutura independente em concreto armado e elementos pré-fabricados, mas 

sim paredes em alvenaria de tijolo revestido com argamassa de cimento branco e 

cobertura em telha cerâmica colonial ocultada por platibanda105 (SEGAWA, 1997; 

BRUAND, 1981).  

 

Figura	134 – Fachada principal da casa da Rua Santa Cruz (s/d) 

 
Disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/23225-gregori-warchavchik 

 

Embora as origens do Movimento, conforme descrito anteriormente, terem se 

dado ainda nos anos de 1920, apenas na década seguinte toma grandes proporções. Seus 

ideais são difundidos principalmente graças à passagem de Le Corbusier pelo Brasil106, 

em 1929, e à atuação de Lúcio Costa, como diretor da Escola Nacional de Belas Artes107 

                                                        
105 De acordo com Segawa (1997), em 1928, Warchavchik apontou as dificuldades em construir com 
materiais dignos da boa arquitetura moderna. Neste período, a indústria brasileira não acompanhava os 
progressos da arquitetura e da construção, havendo carência ou até indisponibilidade de materiais de 
construção e componentes como o cimento, esquadrias, ferragens e louças sanitárias de qualidade.  
106 A vinda de Le Corbusier ao Brasil em dezembro de 1929 foi um evento decisivo para os rumos da 
arquitetura moderna brasileira, pois durante esta estadia, por meio de conferências, difundiu entre jovens 
arquitetos e estudantes as suas ideias para a nova arquitetura: a casa com ‘estrutura independente’ e os 
‘cinco pontos’ da nova arquitetura: pilotis, planta livre, fachada livre, terraço-jardim, janela rasgada 
(SANTOS, 1981). 
107 Em 1930, aos 29 anos, Lúcio Costa assume a direção da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), 
posicionando-se a favor da renovação da arquitetura segundo os princípios modernistas, principalmente 
nos ideais de Corbusier, tornando-se o principal doutrinador desta corrente no país (SANTOS, 1981). Sob 
sua direção, a ENBA tem seu quadro de professores reformulado e a inserção de disciplinas, permitindo o 
estudo de novos ideais para uma nova arquitetura, completamente diferente do que era lecionado antes, 
com excelente aceitação pelos alunos. 
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(FICHER e ACABAYA, 1982). Neste contexto tinha início, no Brasil, a Arquitetura Moderna, 

ainda que no momento de transição que trata justamente esta tese, muitos estilos tenham 

sido praticados simultaneamente.   

Apesar da campanha de Lúcio Costa e de outros arquitetos, a teoria de Le 

Corbusier para a nova arquitetura deparou-se com dificuldades práticas neste país, 

dentre elas o fato da indústria da construção brasileira não acompanhar o ritmo da 

arquitetura pretendida. Na medida em que a técnica e a indústria progrediram, os 

projetistas dispuseram de maior liberdade na criação dos edifícios, a exemplo do 

aperfeiçoamento do cálculo do concreto armado, do desenvolvimento da indústria 

cimenteira, da disponibilidade de materiais de impermeabilização e de elementos 

construtivos pré-fabricados etc. 

A difusão da Arquitetura Moderna entre os profissionais dava-se, principalmente, 

por artigos publicados na imprensa e em revistas especializadas, assim como nos outros 

estilos. Além da divulgação por meio de publicações, a nova arquitetura foi difundida pelo 

Brasil por meio de profissionais formados pela ENBA, que migraram para outras cidades 

e regiões, levando consigo os novos conceitos, também pelos profissionais formados na 

Escola Politécnica (SP), apesar do ensino nesta Escola ser mais voltado para técnica 

(FICHER e ACABAYA, 1982). 

Segundo Queiroz (1987), a nova arquitetura era projetada, principalmente, por 

arquitetos de vanguarda, que o autor classifica como “arquitetos de elite”, a minoria no 

meio profissional, mas também era praticada pelos arquitetos “leigos” (autores da maior 

parte das obras modernas), que copiavam soluções do primeiro grupo, tendo o apoio das 

mesmas construtoras para erguer suas obras.  

Queiroz (1987) aponta como fatores primordiais para a propagação da 

Arquitetura Moderna a atração de investimentos para a construção civil tais como o surto 

imobiliário, ocasionado pela explosão demográfica, especialmente das classes médias e 

altas que elevaram seu poder econômico com a industrialização; o déficit habitacional; a 

especulação imobiliária, escultora dos novos perfis e das demandas de estilos e 

programas; a existência de mão-de-obra de baixo custo108, quase sem especialização, mas 

                                                        
108 O referido autor cita que as construtoras acreditavam ser mais vantajoso contratar trabalhadores quase 
sem especialização, pois estes executavam a obra inteira no canteiro, sem que fosse preciso gastar recursos 
com o que era produzido pela indústria (materiais de construção, pré-moldados e produtos padronizados), 
atribuindo a este fato o motivo da arquitetura estar um passo adiante do desenvolvimento da indústria da 
construção civil brasileira (QUEIROZ, 1987). 
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disposta a trabalhar e o incentivo do Estado Novo, que usava a arquitetura para se afirmar 

perante a sociedade e legitimar seu poder por meio da construção e edifícios imponentes, 

apesar de, neste momento, não se deter a uma única manifestação estilística.  

 

5.4.1 Aspectos	da	Arquitetura	Moderna		

A partir da década de 1930, saíram do papel inúmeros projetos que 

materializariam a nova arquitetura no Brasil, baseada nas teorias funcionalistas e na 

Arquitetura Racionalista europeia. Segundo Bruand (1981), o Racionalismo proposto por 

Gropius e Le Corbusier, na prática, relacionava-se à estética e conceitos do Cubismo, com 

o uso de prismas elementares, à continuidade entre exterior e interior (possibilitado pelas 

aberturas nas fachadas), e à necessidade de deslocar-se em torno do objeto para poder 

compreendê-lo, pois diferentes ângulos permitiriam diferentes percepções do espaço. 

Apesar da influência do Cubismo, a Arquitetura Moderna não deixava de considerar o 

aspecto utilitário do edifício e a adaptação às dificuldades existentes (BARATA, 1987). 

O vocabulário desta arquitetura compreendia o uso de formas geométricas 

regulares109, que se relacionavam de diferentes modos: elementos empilhados, contíguos, 

secantes, dentre outros; o equilíbrio das fachadas por meio da relação entre cheios e 

vazios; a distinção entre estrutura e vedação e o uso dos cinco pontos para a nova 

arquitetura, preconizados por Le Corbusier: o pilotis, as janelas horizontais (‘em fita’), as 

plantas e fachadas livres e o terraço-jardim. A integração do edifício com seu entorno, 

materiais locais, e obras de arte que traduziam a cultura local (murais, painéis de azulejos 

e esculturas) também foram características marcantes (FICHER e ACABAYA, 1982; 

BRUAND, 1981).  

É válido salientar que algumas iniciativas arquitetônicas pontuais com 

tendências modernistas anteriores ao surgimento do Movimento Moderno já vinham 

sendo praticadas no Brasil110 antes da construção do edifício do Ministério da Educação e 

Saúde (entre 1936 e 1942), imbuídas de tecnologia avançada (AZEVEDO, 2009).  

                                                        
109 Estes volumes, segundo Guimarães (1987), não possuíam contrastes pelo uso de diferentes materiais e 
eram monocromáticos, em virtude do revestimento ser normalmente argamassa contendo pó de pedra.   
110 Em relação às iniciativas com tendências modernistas anteriores ao Movimento Moderno, pode-se 
destacar a atuação de Victor Dubugras, principalmente entre 1906 e 1918. O arquiteto franco-argentino é 
reconhecidamente um dos precursores da Arquitetura Moderna na América Latina, desenvolvendo projetos 
nos primeiros anos do século XX com características e linguagem arquitetônicas que seriam adotadas anos 
depois, quando começaram a ser definidos os critérios do Movimento Moderno na Europa (REIS FILHO, 
2005).  
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Um exemplo era o edifício da Estação Ferroviária de Mairinque (SP), projetado em 

1906 por Victor Dubugras e construído em 1907 com estrutura em concreto armado. 

Considerada uma obra protomoderna111, neste edifício as paredes possuíam apenas a 

função de vedação, juntamente com as esquadrias, anunciando os rumos da nova 

arquitetura, que viria a se estabelecer mais de duas décadas depois de sua construção. De 

acordo com Reis Filho (1997), a Estação é plástica e tecnicamente mais moderna do que 

muitos projetos elaborados por arquitetos modernistas, pois nela os elementos 

estruturais definem claramente as soluções arquitetônicas – o que não acontece em 

muitos dos projetos modernistas.  

Produções relevantes com características modernistas aconteceram no período 

entre guerras, especialmente a partir da década de 1930, a exemplo do prédio da 

Associação de Imprensa (1936-1939) (Figura 135), no Rio de Janeiro, de autoria dos 

irmãos Milton e Marcelo Roberto, com  quebra sóis (brises) verticais fixos executados em 

concreto armado, estrutura independente também em concreto armado, planta e fachada 

livres, pilotis que conferiram ao edifício uma permeabilidade nunca vista na obra 

corbusiana, segundo Bahima (2009), reforçando a atuação da estrutura como artifício 

para a criação de uma nova linguagem projetual, que viria a modificar a relação entre 

espaço público e privado.   

 

Figura	135 – Sede da Associação Brasileira de Imprensa (RJ), de Milton e Marcelo Roberto 

 
Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-37838/classicos-da-arquitetura-sede-da-associacao-

brasileira-de-imprensa-abi-irmaos-roberto 

                                                        
111 A classificação ‘protomoderna’, segundo Reis Filho (2005), é aplicada aos edifícios que possuem 
características modernas, mas não todas elas. As obras protomodernas fazem parte de um período de 
transição para a formação do Movimento Moderno.  
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Outro exemplo relevante, também no Rio de Janeiro, é a Obra do Berço (Figura 

136), construída entre 1935 e 1937 – primeiro projeto individual assinado por Oscar 

Niemeyer. A fachada era livre, independente da divisão interna dos ambientes. A 

volumetria do edifício era composta por dois prismas associados, sendo um cúbico e outro 

de base retangular, seguindo os princípios racionalistas.  

 
Figura	136 – Obra do Berço (RJ), de Oscar Niemeyer 

 
Disponível em: http://www.niemeyer.org.br/obra/pro004 

 

Neste projeto ainda não havia a consolidação de um pavimento térreo em pilotis, 

mas as colunas na fachada, deslocadas da vedação, o prenunciam. A estrutura 

independente em concreto armado no bloco cúbico promovia a liberdade de criação de 

espaços. Neste momento, não havia a preocupação de conciliar, segundo um alinhamento, 

as paredes divisórias e a estrutura na definição de espaços: em alguns deles, as colunas 

foram posicionadas ao centro ou ligeiramente afastadas das paredes, denotando o 

pensamento cartesiano da arquitetura racionalista, pouco flexível, como pode ser 

observado nas plantas esquemáticas encontradas (Figura 137). Nas mesmas plantas, 

percebe-se a existência do terraço-jardim no terceiro pavimento.  
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Figura	137 – Plantas da Obra do Berço (RJ) 

 

Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAf22YAE/oscar-niemayer-arquiteto-brasileiro 
 

Outros arquitetos e edifícios tiveram papel de destaque no cenário arquitetônico 

modernista como, por exemplo, os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Arquitetura do 

Estado de Pernambuco, sob o comando de Luís Nunes112, entre 1934 e 1937; a Estação de 

Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont (1937-1938), de autoria de Atílio Correia de 

Lima; o Aeroporto Santos Dumont (1938-1944) e o prédio do Instituto de Resseguros do 

Brasil (1944), dos irmãos Milton e Marcelo Roberto, no Rio de Janeiro; o edifício de uso 

misto denominado Esther (1938), projetado por Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, 

em São Paulo, dentre inúmeras obras com linhas modernas.   

Apesar das iniciativas anteriores, foi principalmente a partir de 1936 que a 

Arquitetura Moderna no Brasil tomou partido do concreto armado, aproveitando as 

possibilidades plásticas do material construtivo. Neste ano foi projetado o edifício sede 

do Ministério da Educação e Saúde (MES), que veio a ser considerado com o marco inicial 

da produção arquitetônica modernista brasileira (Figura 138).  

 
  

                                                        
112 Os projetos e obras desenvolvidos por este Serviço alcançaram grandes feitos do ponto de vista da 
padronização da construção, demonstrando que a arquitetura poderia ser funcional, cumprir requisitos 
econômicos e apresentar formas audaciosas (BRUAND, 1981). 
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Figura	138 – Sede do Ministério da Educação e Saúde 

 
Disponível em: http://www.niemeyer.org.br/obra/pro003 

 

Construído entre 1937 e 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto, de 

autoria de uma equipe de jovens arquitetos brasileiros, liderada por Lúcio Costa (dentre 

eles, Oscar Niemeyer), teve consultoria de Le Corbusier113 (CARVALHO e ROCHA, 2003; 

BRUAND, 1981). Neste edifício, notam-se os principais elementos da Arquitetura 

Moderna Racionalista, a começar pela volumetria: dois prismas regulares dispostos 

perpendicularmente que se interceptam, sendo um com dimensões mais horizontais e 

outro mais vertical. A estrutura, disposta em módulos, deixou de ser oculta (como nos 

estilos mencionados) e tornou-se evidente, participando ativamente da composição 

arquitetônica (Figura 139).  

  

                                                        
113 No esboço inicial, de autoria de Le Corbusier, havia o predomínio da horizontalidade em oposição à 
verticalidade do projeto do edifício construído. O projeto definitivo ficou a cargo da equipe liderada por 
Lucio Costa, cujos integrantes eram Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy, Hernani de 
Vasconcelos e Carlos Leão (BRUAND, 1981). 
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Figura	139 – Sede do MES: pilotis 

 

Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-134992/classicos-da-arquitetura-ministerio-de-
educacao-e-saude-slash-lucio-costa-e-equipe 

 

Peculiar à Arquitetura Moderna e um dos cinco pontos para a nova arquitetura, 

preconizado por Le Corbusier, o pavimento térreo em pilotis dava-se graças ao uso de 

estrutura independente. Ao tempo que a estrutura exercia o papel preliminar de suportar 

as cargas do edifício, também era responsável por modificar a relação do edifício com o 

seu entorno: o pilotis favorecia a permeabilidade entre o espaço interno (privado) e 

externo (público), ao tempo em que liberava o volume do solo e permitia a circulação dos 

ventos no espaço comum. Nos demais pavimentos, a estrutura promoveria a liberdade no 

agenciamento dos espaços (planta livre): as paredes deixariam de desempenhar a função 

estrutural passando cumprir apenas a função de vedação. Estas poderiam ser erguidas 

e/ou demolidas para transformação e criação de espaços sem grandes prejuízos para a 

estabilidade do edifício (Figura 140). 
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Figura	140 – Sede do MES: interior 

 
Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-134992/classicos-da-arquitetura-ministerio-de-educacao-e-

saude-slash-lucio-costa-e-equipe 

 

As fachadas seguiam o princípio corbusiano da fachada livre, possibilitada pela 

estrutura independente e recuada em relação aos limites do edifício. Aquelas possuíam 

tratamento diferenciado, de acordo com os estudos de conforto ambiental: fachadas norte 

e sul, em vidro, sendo à primeira adicionada uma malha reticulada em concreto armado e 

brises móveis em fibrocimento, e as fachadas leste e oeste cegas.  

O apoio do poder público foi fundamental para a consolidação da Arquitetura 

Moderna, com a aprovação de projetos funcionais em concursos de edifícios públicos. 

Antes do incentivo da administração pública, os edifícios seguindo o estilo modernista 

eram majoritariamente financiados pela iniciativa privada, comprometendo a celeridade 

no processo de estabelecimento da Arquitetura Moderna. Esta alcançou prestígio 

internacional, impulsionada pelas ações do Ministério das Relações Exteriores, que atuou 

como seu propulsor, tomando-a como propaganda e promovendo a divulgação da obra de 

arquitetos brasileiros no exterior (BRUAND, 1981).  

Gradativamente, a arquitetura abandonava as formas mais rígidas e puras dos 

primeiros edifícios modernistas (a exemplo do edifício do Ministério da Educação e Saúde 

e da Obra do Berço etc), colocando o Brasil em destaque no cenário da arquitetura 

mundial. Um edifício cujo projeto obteve destaque internacional foi o Pavilhão do Brasil 

na Feira Mundial de Nova Iorque (Figura 141), de autoria de Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer, em 1938. O Pavilhão possuía pilotis, rampa de acesso, parede curva 

acompanhando a morfologia do terreno (ao fundo) e elementos vazados na fachada. 

Segundo o próprio Costa, o projeto destacou-se não pela monumentalidade e nem pela 

técnica, mas pelo equilíbrio e harmonia na expressão da arquitetura (COSTA 1939 apud 
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SEGAWA, 1997). Nele, Niemeyer inseriu, na arquitetura brasileira, a curva, praticamente 

excluída do movimento racionalista, mais facilmente executada pelo avanço das técnicas 

construtivas, em especial a do concreto armado. O arquiteto considerava que “(…) o 

advento do concreto armado modificou totalmente os termos e a significação dos 

elementos mais característicos da arquitetura” (BRUAND, 1981). 

 

Figura	141 – Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque, publicada no jornal A Noite em 1939 

 
Disponível em: http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/3327 

 

Apesar da Arquitetura Moderna brasileira ter surgido no período entre guerras, 

consagrou-se apenas no fim da Segunda Guerra Mundial, quando se afirmou como 

movimento autônomo. A partir da influência do movimento racionalista europeu, o 

movimento moderno pós Segunda Guerra adquiriu linguagem própria, mesclando 

elementos da tradição brasileira em busca de uma arquitetura mais livre, desprendendo-

se do racionalismo ortodoxo para criar uma nova estética, além do rebatimento da função 

na forma (SEGAWA, 1997).  

O uso de formas orgânicas – que muitas vezes acompanhavam a sinuosidade dos 

terrenos –, ênfase à curva e o contraste entre formas regulares e formas livres, 

diferenciavam a Arquitetura Moderna produzida no Brasil do funcionalismo ortodoxo 

europeu, contribuindo para reforçar sua identidade114. A consagração desta nova fase 

viria com o projeto da Pampulha, no início dos anos de 1940 e, finalmente, o da capital 

federal, Brasília, no final da década de 1950.  

O vocabulário da Arquitetura Moderna era composto, principalmente, por formas 

prismáticas puras e/ou associadas, conforme citado anteriormente, mas, em virtude da 

utilização de novos materiais e sistemas construtivos (em especial, o concreto armado), 

                                                        
114 Estas novas concepções, desenvolvidas por Oscar Niemeyer, inauguraram a fase de consagração da 
arquitetura moderna brasileira e foram classificadas pelos americanos como o “Novo Formalismo”, segundo 
Ficher e Acabaya (1982). 
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outros elementos e espaços puderam ser revistos no repertório: marquises, platibandas, 

abóbadas, escadas, terraços e varandas em balanço, por exemplo.   

As marquises já existiam nos projetos de edifícios desde a Arquitetura Eclética, 

praticada no século XIX, elaboradas em ferro, porém com tímidas proporções. Estas só 

alcançaram balanços maiores quando executadas em concreto armado em edificações de 

gosto Déco e Modernista. Na Arquitetura Moderna, o referido elemento construtivo foi 

utilizado nos edifícios de multipavimentos para acentuar o limite entre o térreo e/ou a 

sobreloja e os demais (pavimentos-tipo). As marquises, quando posicionadas no acesso 

ao edifício, têm a função primordial de proteger o pedestre e o edifício das intempéries, 

mas também fazem parte da expressão arquitetônica, ao marcar o acesso e configurarem-

se em uma zona de transição entre o espaço público e o privado.  

Usando o concreto armado como suporte, as marquises adquiriam formas e 

estruturas ousadas na tentativa de expressar leveza em contraste com os volumes sólidos, 

conforme Ghirardello (2003), a exemplo da marquise de acesso ao Colégio de Cataguases 

(MG), projetado por Oscar Niemeyer em 1944 (Figura 142). 

 

Figura	142 – Marquise do Colégio de Cataguases (MG) 

 

Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.054/527 

 

A platibanda é um elemento compositivo da fachada de edifícios pertencentes a 

diversos tipos e estilos de arquitetura, como a gótica, a neoclássica, a eclética, por 

exemplo, que tem a função de esconder o telhado. Nestes estilos passados, era comum que 

fosse ornamentada com balaústres, acrotérios, vasos e outros, configurando-se no 

coroamento do edifício, que podia ser dividido segundo a composição clássica: 

embasamento, corpo e coroamento. Na Arquitetura Moderna, a platibanda apresentava-
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se de outra forma: apesar de continuar a desempenhar a função de encobrir o telhado 

inclinado, não mais se mostrava como o coroamento do edifício, mas sim como o 

prolongamento do plano da fachada, contribuindo para a obtenção de formas mais puras 

e geométricas, que não seriam possíveis com o telhado aparente.  

O concreto armado permitiu também a releitura de elementos da arquitetura, 

como a abóbada. O exemplo mais famoso é, provavelmente, a Igreja de São Francisco de 

Assis, na Pampulha (MG), projeto de Oscar Niemeyer, datado de 1943, cuja volumetria é 

obtida a partir da associação de abóbadas em diferentes escalas (Figura 143). As duas 

maiores delimitam o espaço ocupado pela nave e pelo altar, enquanto as três menores são 

ocupadas por espaços de apoio. As referidas abóbadas definem a volumetria do edifício 

que, apesar de executadas em concreto armado, denotam leveza pela maneira que se 

apresentam, além de comportarem-se como cobertura, estrutura e vedação, 

simultaneamente.   

 

Figura	143 – Igreja de São Francisco de Assis (Pampulha) 

 

Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-83469/classicos-da-arquitetura-igreja-da-
pampulha-slash-oscar-niemeyer 

 

É certo que na Arquitetura Moderna podem ser encontrados alguns deslizes os 

quais geraram críticas, principalmente nas divergências entre o discurso e a prática. 

Apesar de muitos arquitetos – dentre eles Lucio Costa –, afirmarem que o concreto 

armado era o material ideal e menos custoso para a arquitetura que se produzia 

(BRUAND, 1981); da redução de ornamentos; da padronização de esquadrias e outros 

elementos arquitetônicos, o que se percebeu foi que as obras da Arquitetura Moderna não 

foram, de fato, econômicas. Ainda que o estudo do conforto térmico tenha sido uma 
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preocupação dos arquitetos do período, em muitos dos edifícios há queixas por partes dos 

usuários, especialmente nas regiões mais quentes do Brasil. Os ‘excessos formalistas’, o 

‘desligamento’ da finalidade do edifício e o descompasso em relação à realidade nacional, 

também merecem ser pontuados (BARATA, 1987).  

 

5.4.2 Arquitetura	Moderna	em	Salvador	

Em Salvador, a maior parte dos exemplares de Arquitetura Moderna foi 

construída após a Segunda Guerra, quando a referida Arquitetura atingiu seu auge, mas 

no período de estudo desta tese foi possível identificar algumas iniciativas do final da 

década de 1930 – período de transição caracterizado pela difusão dos ideais modernistas 

–, que já apresentavam indícios da arquitetura com influência racionalista.  

Um exemplo foi a construção do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos 

(HUPES), cuja obra teve início em 1931 e perdurou até 1948 (HOSPITAL..., 1948). O 

Hospital foi criado com o objetivo de auxiliar o ensino dos alunos da Faculdade de 

Medicina e prestar assistência médica à população. O projeto, concebido por H. G. Pujol 

Junior e Ernesto de Souza Campos, consistia em um edifício de grande porte, de 12 

pavimentos115, com planta em forma de H e a construção executada pela empresa Nathan 

Straus – Duparquet INC, de Nova Iorque (BIERRENBACH, 2011a) (Figura 144).  

 

Figura	144 – Fachada do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos (HUPES)  

 
Fonte: Acervo HUPES (s/d) 

                                                        
115 Os doze pavimentos são considerados do térreo até o sétimo andar, além de quatro subsolos. 
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As fachadas do edifício quase não possuem ornamentos, à exceção de duas 

volutas sobre o acesso principal e nelas percebe-se elementos que remetem o estilo Art 

Déco como os ressaltos que formam linhas verticais segundo um ritmo próprio e 

platibanda escalonada com formato triangular. Ao mesmo tempo, a volumetria composta 

por prismas regulares associados em diferentes alturas, as linhas definidas pelas 

varandas contínuas que conferem horizontalidade ao edifício e o uso de esquadrias e vãos 

padronizados ditam o ritmo, remetendo à industrialização e à racionalidade do projeto – 

características da Arquitetura Moderna. Há uma marquise no acesso principal, muito 

comum à referida arquitetura (entretanto sem a leveza e o movimento que viriam a ter as 

marquises das décadas seguintes), e maior equilíbrio entre os cheios e vazios nas 

fachadas, possibilitado pelo uso de estrutura independente, em concreto armado. 

A estrutura independente possibilitou lançar mão de grandes vãos e de pés-

direitos bem altos, condizentes com o programa de um hospital de grande porte, que 

necessitaria de espaços para acomodação de máquinas e de pacientes, assim como o pé-

direito alto facilitaria a passagem das instalações elétricas, hidráulicas e de ar 

condicionado. Neste projeto, o esqueleto estrutural ainda não se apresentaria aparente, 

mas em alguns espaços do edifício, como nas varandas, percebe-se que há vigas, que dão 

a impressão de partirem da parede, prolongando-se para sustentar a laje do pavimento 

superior que se configura na cobertura das varandas (Figura 145). O espaçamento entre 

essas vigas é constante, acentuando a racionalidade e o aspecto industrial da edificação.  

 

Figura	145 – Varanda do HUPES 

 
Autora: Ana Carolina Bierrenbach (2010) 
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Na parte posterior do edifício, o formato H sofre uma interferência: a associação 

de um volume semi-cilíndrico, que abrigava no térreo um almoxarifado, um anfiteatro (no 

primeiro e segundo pavimentos), um solário no terceiro (Figura 146). Posteriormente, 

houve o acréscimo de outros pavimentos ao volume para abrigar uma casa de máquinas. 

 

Figura	146 – Vista posterior do HUPES 

 
Autora: Ana Carolina Bierrenbach (2010) 

 

O auditório provavelmente é o espaço em que a arquitetura mais toma partido da 

estrutura. Os pilares sacam da parede, tornando-se pilastras. Os consolos, localizados no 

trecho curvo, são direcionados para o centro do espaço, para um rebaixo no forro, 

enfatizando sua forma semicircular, e conduzindo o olhar ao espaço expositivo. Os 

mesmos não são nem parcialmente cobertos por forro de gesso e tampouco possuem 

ornamento, o que já prenunciava o novo papel da estrutura na arquitetura (Figura 147). 
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Figura	147 – Auditório do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos 

 
Autora: Ana Carolina Bierrenbach (2010) 

 

Exemplares da Arquitetura Moderna influenciada pela Escola Carioca só vieram 

a ser construídos na capital baiana nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, 

principalmente porque a dita Escola estava consolidando-se durante a década de 1930. 

Até 1939, a presença de cânones modernos em edificações de Salvador ainda era tímida, 

porém alguns anos depois, relevantes exemplares da Arquitetura Moderna viriam a ser 

construídos em ritmo acelerado, como foi o caso do Ed. Caramuru (1946), de Paulo 

Antunes Ribeiro; o edifício-sede da ABI (inaugurado em 1951); o Ed. Cidade do Salvador 

(1952), de Diógenes Rebouças; o Ed. Mariglória (1958) e tantos outros, que constituem o 

rico patrimônio moderno soteropolitano116. 

Do período entre guerras, podem-se destacar dois exemplares, abordados no 

próximo item.  

 

5.4.3 Edificações	Modernistas	em	Salvador	

Como mencionado anteriormente, entre 1919 e 1938, pouquíssimos edifícios em 

Salvador seguiam as linhas da Arquitetura Moderna. Entretanto, dois foram selecionados, 

tendo em vista à análise das estruturas em concreto armado das quais foi possível obter 

informações: a Pupileira Juracy Magalhães (bloco posterior) e o Instituto Central de 

Educação Isaías Alves (ICEIA).  

                                                        
116 Observa-se em construções modernistas soteropolitanas, certas particularidades como o uso de pés-
direitos mais altos que os convencionais, uso em larga escala de brises e cobogós, pátios protegidos e outros, 
ao mesmo tempo em que se evitava o emprego de panos de vidro de grandes dimensões e lajes planas. 
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Dos exemplares, serão apresentadas informações sobre sua construção para, 

posteriormente, serem analisados aspectos fundamentais da tese: a) modulação da 

estrutura, b) compartimentação dos espaços do edifício, c) expressão tectônica de 

elementos estruturais; d) relação estrutura x vedação, e) articulação estrutura x 

fenestração. Em seguida, serão tecidas as considerações finais, com o resumo das 

principais informações. 

 

5.4.3.1   Pupileira Juracy Magalhães (1934-1935) 

Endereço: Av. Joana Angélica, 79 – Nazaré 

Uso atual: Creche escola 

 

a) Contextualização:  

A Pupileira Juracy Magalhães faz parte de um complexo construído onde 

funcionou o Asilo dos Expostos, pertencente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia, e foi 

concebida com a finalidade de ser um espaço destinado à assistência a crianças 

abandonadas. O Asilo dos Expostos, nome vulgar do Asilo de Nossa Senhora, foi fundado 

no século XVIII, em 1726, para cuidar de crianças deixadas clandestinamente na Roda dos 

Expostos117 (RODRIGUES, 1998). 

O complexo arquitetônico localiza-se à Av. Joana Angélica, nº 79, Bairro de 

Nazaré, a dois quarteirões do largo Campo da Pólvora e era composto pelo Abrigo 

Maternal (Pavilhão Martagão Gesteira), o Lactário, a Pupileira e uma Capela.  O pavilhão 

da Pupileira era constituído por dois blocos de edifícios interligados por uma passarela: o 

primeiro, em estilo Art Déco (semelhante ao prédio do Abrigo Maternal118) e o segundo, 

com traços da Arquitetura Moderna (Figuras 148-150) 

De acordo com os jornais da época, o prédio foi “ (...) construido em estylo 

moderno, de linhas simples, mas que tão bem condiz com os estabelecimentos sanitarios 

congêneres, hodiernos” (É UMA JOIA..., 1935).  

 

  

                                                        
117 A Roda era um mecanismo medieval, instalado nos Conventos e Casas de Misericórdia, que consistia em 
um tambor de madeira giratório com uma portinhola, onde crianças enjeitadas eram colocadas sem que 
aquele que as expunha pudesse ser visto. 
118 Inaugurado três anos antes, em 1931 (O CAPITÃO JURACY MAGALHÃES..., 1935).  
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Figura	148 – Pupileira Juracy Magalhães – Bloco em linguagem Déco (Corpo A) 

 
Fonte: Diário de Notícias (É UMA JOIA..., 1935) 

 
 

Figura	149 – Pupileira Juracy Magalhães – Bloco com arquitetura moderna (Corpo B) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 
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Figura	150 – Planta esquemática dos dois blocos da Pupileira e sua interligação (1935) 

 

Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos  

 

A Christiani & Nielsen venceu a concorrência pública que lhe deu o direito de 

construir o edifício da Pupileira, na qual a Companhia Construtora Nacional ficara em 

segundo lugar, conforme documento constante no processo para contratação da firma 

vencedora119, e o projeto arquitetônico foi elaborado pela equipe de profissionais da 

Diretoria de Obras Públicas e Urbanismo do Estado, conforme informações das peças 

gráficas encontradas (1935), assimilando-se ao projeto de outra pupileira localizada em 

Vevey (Suíça), a  Pouponnière Nestlé, de  E. Comte e M. Franel, apesar desta apresentar 

características modernistas mais discretas (DOCOMOMO Bahia, 2016). O projeto 

estrutural era de autoria do engenheiro dinamarquês Kaj Hansen, responsável pelos 

projetos de estrutura em concreto armado do Instituto do Cacau e do Elevador Lacerda, 

dentre outros. 

A Pupileira desenvolveu-se em dois blocos de dois pavimentos cada (térreo e 

subsolo). O primeiro, identificado no projeto original como Corpo A, era destinado a 

abrigar as funções administrativas e de assistência médica. Tratava-se de um bloco 

simétrico projetado segundo a linguagem Déco (Figura 151).  

                                                        
119 Documento 138. Maço 27. Caixa 2330. Série Contratos. Fundo Secretaria de Agricultura. Documento 
localizado no Arquivo Público do Estado da Bahia.  
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Figura	151 – Pupileira Juracy Magalhães – Fachada Principal do bloco anterior (1935) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

O bloco posterior, identificado no projeto como Corpo B, apresentava linguagem 

compatível com a arquitetura Moderna, que viria a se estabelecer no país nos anos 

seguintes à sua inauguração (em 1935). Este era ocupado por boxes utilizados como 

dormitórios de crianças e quartos para as enfermeiras cuidadoras, situados nas 

extremidades da edificação, assim como os sanitários.  

Foi um dos primeiros edifícios construídos na cidade que apresentava fachadas 

simples, platibanda lisa, estrutura independente em concreto armado com vigas, lajes 

planas e pilares. Apesar da platibanda, a laje utilizada na cobertura apresentava-se 

coberta por um telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica. Internamente, a 

planta possuía divisórias com grandes panos de vidro, sem ornamentos e a preocupação 

com a insolação e a ventilação eram os principais diferenciais do projeto, de 

características inovadoras. As paredes, revestidas com azulejos, eram compatíveis com as 

exigências de higiene para um edifício com este uso.  

Quanto à estrutura, ambos os blocos utilizam concreto armado nas lajes, vigas e 

pilares. No bloco anterior, estes pilares são mimetizados junto às alvenarias de vedação e, 

no posterior, a estrutura é independente e recuada em relação às fachadas, possibilitando 

também a independência destas (um dos cinco pontos para a Arquitetura Moderna de Le 

Corbusier).  

A análise feita neste item será restrita ao bloco posterior, identificado como 

“Corpo B” no projeto encontrado, portanto, quando houver referência à Pupileira no texto, 

entenda-se que é relativa ao bloco posterior do edifício. A relação da estrutura com o 

projeto arquitetônico e seus principais elementos compositivos será analisada nos itens 

a seguir. 
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b) Modulação	da	estrutura	

A estrutura do edifício foi executada em concreto armado, com lajes planas 

sustentadas por vigas trapezoidais ou retangulares, com consoles e pilares de seção 

quadrada. É nítida a preocupação em estabelecer uma modulação estrutural no projeto, 

pois os pilares foram dispostos com espaçamentos regulares de 3,45m e 6,75m de eixo a 

eixo, para dar origem aos boxes (módulo X); 3,00m x 6,75m para os quartos das 

enfermeiras e para os sanitários (módulo Y), conforme Figura 152, formando uma 

composição estrutural que norteou a planta (Figura 153). 

 
Figura	152 – Módulos estruturais da Pupileira (térreo) com a localização esquemática dos pilares 

(adaptada) (1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Figura	153 – Planta do pavimento térreo da Pupileira com localização esquemática dos pilares e 
identificação de módulos estruturais (1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 
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c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

A planta da Pupileira possuía um formado retangular, com as extremidades 

arredondadas, perfeitamente simétrica. No pavimento térreo estavam localizados, na 

parte central, dez boxes destinados a dormitórios de crianças e, em cada ponta, um quarto 

para as enfermeiras, seus sanitários independentes, sanitários para as crianças e uma 

grande varanda iluminada e arejada o circundava, funcionando como circulação e área de 

recreação pueril (Figura 154). O acesso a este pavimento dava-se pela passarela que o 

conectava ao bloco anterior e suas dimensões eram maiores do que as do subsolo, de 

modo que a laje do piso permanecia em balanço. Não havia entre estes pavimentos uma 

circulação vertical. Portanto, o acesso ao andar inferior só era possível pelo lado de fora 

do edifício, através de aberturas voltadas para o pátio situado entre os dois blocos (corpos 

A e B). 

 

 
Figura	154 – Planta baixa do térreo com distribuição dos ambientes (projeto de 1935 - adaptado) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

 

 O subsolo não era compartimentado e seus pilares encontravam-se alinhados com 

as alvenarias o que permitia maior liberdade na planta, tendo sido utilizado como 

almoxarifado e arquivo do Serviço de Pediatria e da Liga Bahiana contra a Mortalidade 

Infantil (É UMA JOIA..., 1935) (Figura 155).  
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Figura	155 – Planta baixa do pavimento inferior dos blocos da Pupileira (projeto de 1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

 Como é possível perceber, na Pupileira a estrutura participou ativamente do 

agenciamento dos espaços internos, uma vez que as divisórias e alvenarias foram 

inseridas alinhadas com os pilares, definindo assim os limites dos ambientes. Portanto, 

pode-se dizer que a modulação da estrutura detectada no item anterior foi o que 

disciplinou a configuração de todos os espaços do edifício, criando um padrão 

dimensional para distribuí-los de maneira mais homogênea, com espaços racionalizados 

e funcionais.  

 

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Apesar de contemporâneo ao bloco anterior (com características Déco e estrutura 

mimetizada), o bloco posterior da Pupileira tinha uma configuração bastante diferente 

daquele: apresentava elementos estruturais sem ornamentos, com formatos pouco 

convencionais para o período, a exemplo de vigas trapezoidais e retangulares, com 

consoles (Figuras 156-157), espaçadas segundo uma distância padronizada, que gerou 

ritmo, tornando-se um dos principais objetos de interesse visual do edifício.  

 
Figura	156 – Detalhamento de uma viga da Pupileira (projeto de 1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 
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Figura	157 – Corte de um box do projeto da Pupileira, mostrando o formato de uma viga em vista (projeto 
de 1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Destacavam-se as vigas dispostas no alinhamento dos boxes, mas também as da 

varanda, que tinham origem nos limites dos espaços confinados para se projetar até o 

limite do edifício, em balanço. Sob influência da iluminação natural, as vigas trapezoidais 

da varanda, em conjunto com os vãos acima das divisórias entre os boxes e este espaço, 

faziam surgir zonas de luz e outras de sombra, enfatizando o volume daquelas e a 

profundidade da varanda, ao tempo em que criavam nervuras no teto (Figura 158). Algo 

similar acontecia com as vigas que sustentavam o piso da varanda, possibilitando um 

balanço considerável que fazia com que o pavimento parecesse flutuar e o edifício 

adquirisse a leveza característica. Na mesma Figura 158, também é possível perceber que 

a disposição dos pilares e das delgadas vigas retangulares formava pórticos ortogonais, 

que dão estabilidade, ordenam e estruturam os espaços contíguos. 
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Figura	158 – Fachada posterior da Pupileira, com destaque para a varanda 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

As vigas situadas das extremidades arredondadas eram dispostas radialmente 

nos dois pavimentos, realçando as curvas do edifício, adequando-se à geometria da laje, 

criando ritmo e modulando sua superfície interna para atuar como elemento plástico do 

edifício, sem a existência de forro, o que denota a intenção dos autores do projeto 

arquitetônico em torná-las protagonistas da expressão arquitetônica (Figura 159). 

 

Figura	159 – Parte da planta de estrutura da cobertura da Pupileira (1935) 

 
Fonte: APEB. Período Republicano. Projetos arquitetônicos  
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A cobertura em laje de concreto, apesar dos aspectos inovadores do edifício, 

ainda não era “habitável”, como um terraço. Recebeu telha cerâmica com estrutura em 

madeira e platibanda. 

	

e) Relação	estrutura	x	vedação		

A Pupileira foi uma relevante obra de Arquitetura Moderna. Diferente de boa 

parte dos edifícios apresentados nesta tese, a estrutura em concreto armado participava 

ativamente da expressão arquitetônica do edifício e as vedações não se resumiam à 

alvenaria de tijolo, mas, apesar desta estar presente e quase sempre revestida com 

azulejos, existiam divisórias com esquadrias em vidro. Estas divisórias moduladas 

permitiam a integração visual entre os espaços internos e a circulação, restando apenas 

aos sanitários as vedações inteiramente opacas (Figura 160). 

 
Figura	160 – Pupileira Juracy Magalhães – Interior do Corpo B 

 
Fonte: Revista da Bahia (ago. 1936) 

 

As vedações delimitavam os espaços, orientadas pelos elementos estruturais do 

projeto, apresentando-se contíguos, mas não com a intenção de uniformizá-los em um 

plano único. Era nítida a distinção das vigas e dos pilares e dos elementos de vedação, 

sejam as divisórias, seja a alvenaria – esta com revestimento em azulejos da cor azul nos 

boxes/dormitórios e branca nos sanitários.  

A estrutura, no interior do edifício, diferenciava-se dos elementos de vedação, 

tanto em relação à espessura, quanto ao revestimento: enquanto a alvenaria recebia o 

material cerâmico, a estrutura era pintada com tinta da cor branca, conforme registro das 

fotografias antigas.  
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Nas fachadas, a vedação em alvenaria unia-se aos elementos estruturais, 

constituindo um plano contínuo no qual não era possível distinguir onde começava cada 

um, a exemplo da platibanda e do guarda-corpo da varanda (Figura 158). Essa distinção 

só era possível em relação às divisórias que continham vidro.  

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

Nas fachadas do edifício, eram evidentes a simetria, a ausência de ornamento, a 

presença de grandes vãos, o formato inusitado de elementos estruturais e a 

horizontalidade. Esta última era enfatizada por três faixas: a platibanda, o pano de vidro 

formado pelas esquadrias e o guarda-corpo da varanda. A platibanda lisa escondia o 

telhado de quatro águas em telha cerâmica, apesar do projeto prever laje em concreto 

(ainda que não se configurasse em um terraço), e dialogava com o guarda-corpo da 

varanda, também liso, mas com um ressalto em argamassa que circundava o bloco, 

funcionando como pingadeira.  

O contraste com os elementos arquitetônicos em alvenaria (platibanda e guarda-

corpo/peitoril) dava-se pela transparência das grandes esquadrias em vidro dos 

ambientes localizados nas extremidades arredondadas do bloco, onde a intuição esperava 

encontrar um elemento de vedação opaco. As esquadrias funcionavam como “paredes de 

vidro”, “desmaterializando” a arquitetura e configurando-se em um mero anteparo entre 

a estrutura no interior do edifício e o exterior para evitar a ação das chuvas e dos ruídos 

externos, simultaneamente, corroborando com o predomínio dos vazios sobre os cheios 

– solução similar à dada por Gropius para a Fábrica Fagus (1911) e para a Fabrik (fábrica-

modelo construída na exposição da Werkbund de Colônia, em 1914).  

A estrutura independente permitiu a abertura de grandes vãos para priorizar a 

iluminação natural e a ventilação, através de esquadrias em ferro e vidro (algumas fixas e 

outras basculantes), condizentes com um programa voltado para o cuidado com a saúde 

de pessoas. A fenestração apresentava-se contígua aos elementos estruturais, tomando 

partido das possibilidades oferecidas pela adoção do referido sistema construtivo, 

dispostas em módulos regulares que atribuíam ritmo à fachada.  

	

g) Considerações	sobre	a	análise	

A Pupileira foi um edifício inovador para o período em que foi construída, pois foi 

projetada por técnicos da Diretoria de Obras Públicas e Urbanismo do Estado segundo 
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uma linguagem moderna, sem ornamentos, em um momento em que surgiam, no Brasil, 

os primeiros edifícios com estas características.  

A opção pelo uso de estrutura independente em concreto armado, cujos 

componentes foram dispostos seguindo uma modulação, indica a preocupação com a 

racionalidade do projeto e o agenciamento dos espaços internos. No referido edifício, a 

planta era livre e a compartimentação dos ambientes foi feita segundo o alinhamento dos 

elementos estruturais. Pode-se perceber a opção pela fachada livre, na qual a estrutura 

participava ativamente, por meio das vigas trapezoidais, da expressão da arquitetura. 

Outro ponto relevante do projeto é o aproveitamento da potencialidade do 

concreto armado na execução de espaços com grandes vãos e as vedações com divisórias 

e esquadrias de vidro, as quais contribuíam com o conforto ambiental, um aspecto 

relevante na Arquitetura Moderna, que viria a se afirmar quase uma década depois neste 

país.  

Considera-se que as principais potencialidades do concreto armado foram 

acatadas e exploradas nesta edificação, tanto em relação à expressão tectônica quanto em 

relação à racionalização do projeto, ao uso de vãos livres e à flexibilidade da planta – 

pouco compartimentada. 

 

5.4.3.2  Instituto Central de Educação Isaías Alves (1937-1939) 

Endereço: Praça do Barbalho, s/n – Barbalho  

Uso atual: Escola pública 

 

a) Contextualização 

O Instituto Central de Educação, antiga Escola Normal da Bahia, foi inaugurado 

em 1941, apesar de suas obras terem sido finalizadas em 1939, segundo arquivos do 

DOCOMOMO Bahia (2007). O conjunto escolar ocupava o quarteirão formado pelas Ruas 

Praça do Barbalho, Marechal Gabriel Botafogo, Doutor Rocha Leal e Thales de Freitas. O 

acesso principal dá-se pela Rua Praça do Barbalho, mas há, ainda, outros dois acessos 

independentes: o da Escola Elementar, à esquina das Ruas Praça do Barbalho e Marechal 

Gabriel Botafogo; e o do Teatro, voltado à Rua Thales de Freitas. 

Tratava-se de um complexo de edifícios formado pelo edifício principal, a Escola 

Normal, pela Escola Elementar e seus anexos, que seguiram o projeto de um concurso 
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aberto em 1936, cujo edital foi publicado no Diário Oficial da Bahia nos dias 11 e 

18/03/1936 pela Diretoria de Obras Públicas e Urbanismo da Secretaria da Agricultura, 

Indústria, Comércio, Viação e Obras Públicas do Estado (BAHIA, 1936). 

O edifício da Escola Normal foi projetado para abrigar 2.000 alunos e 

compreendia dois pavimentos e um porão, nos quais seriam distribuídas as áreas 

administrativas, além de uma biblioteca, serviço médico e odontológico, salas de aula e 

“salas ambiente” para disciplinas específicas (agricultura, geografia, história natural, 

física, química, psicologia, dentre outras), restaurante, auditório, ginásio (para educação 

física) e como anexos uma piscina com trampolins, praça/campo de esportes (com pista 

de corrida, campos de esportes diversos), áreas de serviço, garagem e biotério (Figura 

161). 

 
Figura	161 – Croqui em perspectiva do ICEIA – adaptado  

 
Fonte: Mensagem do Governador Juracy Magalhães (1937) 

 

O prédio da Escola Elementar possuía dois pavimentos e um porão, assim como 

o da Escola Normal (com acesso independente desta), onde estariam dispostas as salas de 

aula, biblioteca, área administrativa, auditório, depósito, almoxarifado, sanitários e galpão 

para educação física.  

O projeto vitorioso foi, provavelmente, de autoria de Alexander Buddeus 

(Floderer & Buddeus), segundo Azevedo (1988), sob possível influência da obra de Walter 
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Gropius na elaboração dos volumes prismáticos perfeitos, articulados por passarelas e 

permeados por equipamentos de esportes e espaços de recreação (Figura 162), executado 

pela Christiani & Nielsen, vencedora da concorrência pública para a construção do 

Instituto, cujo edital120 foi publicado em 1937.  

 

Figura	162 – Visão geral do ICEIA 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Todos os blocos receberam o mesmo tipo de revestimento, identificados no edital 

de obras como “reboco a pó de pedra na cor marfim”, e não apresentavam ornamentos 

com função puramente estética, tanto externamente quanto internamente. Este foi um 

dos primeiros edifícios soteropolitanos que se assemelharam à linguagem da Arquitetura 

Moderna, recém adotada no Brasil121. Os blocos possuíam laje plana impermeabilizada 

como cobertura, sempre delimitada por platibandas, janelas que enfatizavam a 

horizontalidade do edifício, vedações em alvenaria de tijolo, além de estrutura 

arquitravada em concreto armado. que fazia parte da expressão arquitetônica, a exemplo 

das colunas das passarelas de integração e das varandas (Figura 163). A relação da 

estrutura com o projeto arquitetônico e seus principais elementos compositivos, serão 

analisados nos próximos itens. 

 

  

                                                        
120 BAHIA. Edital de concurrencia publica para a construção do Instituto de Educação, ao Largo do Barbalho. 
Diário Oficial do Estado, Salvador, BA, 03 abr. 1937. p. 3295-3308. 
121 Lembrando que em 1936 foi projetado o Ministério da Educação e Saúde (Palácio Gustavo Capanema), 
no Rio de Janeiro. 
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Figura	163 – Vista posterior do bloco da Escola Normal, da passarela de circulação principal, do ginásio 
coberto e da piscina com trampolim 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

b) Modulação	da	estrutura	

O ICEIA possuía estrutura independente executada em concreto armado, 

composta por lajes planas, vigas pilares e colunas. Infelizmente, não foi possível encontrar 

as plantas estruturais do conjunto de blocos, mas a partir do levantamento cadastral 

realizado pelo Prof. Nivaldo Andrade, existente no acervo do DOCOMOMO Bahia, pode-se 

perceber que há modulação no projeto arquitetônico, considerando-se a largura dos 

espaços da planta (Figura 164). Os blocos de salas de aula possuíam ambientes com 

aproximadamente a mesma área. Esta modulação não se dava em todos os espaços de 

todos os blocos que compunham o Instituto, mas as variações das dimensões eram 

pequenas. 
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Figura	164 – Levantamento da situação original do ICEIA com a indicação da modulação 

 

Fonte: Acervo do Prof. Nivaldo Andrade 
	

	

c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

Os blocos que formavam o Instituto Central de Educação foram posicionados no 

limite do terreno, interligados por dois eixos principais de circulação: o principal, 

perpendicular à Rua Praça do Barbalho, composto por uma via veicular e duas passarelas 

de pedestres cobertas, adjacentes àquela; e outros secundários, que se ramificam do 

principal, além de um independente que dá acesso à Escola Elementar (Rua Marechal 

Gabriel Botafogo).  

O acesso principal era ladeado pelos dois únicos blocos térreos do conjunto 

escolar. Os outros possuíam dois pavimentos, à exceção do Teatro e do edifício que 

concentrava o auditório e a biblioteca, localizado após os dois primeiros jardins 

arborizados que formavam pátios de convivência. Este bloco servia como hall de entrada 

das salas de aula da Escola Normal, com pé-direito duplo e revestimentos refinados, de 

onde se podia acessar o edifício da Escola Elementar através de um eixo de circulação 

coberto e perpendicular ao principal, segundo o Guia da Arquitetura Moderna em 

Salvador (DOCOMOMO Bahia, 2007).  
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As passarelas que compunham o eixo principal de circulação possuíam cobertura 

em laje de concreto armado, sustentadas por colunas delgadas executadas com o mesmo 

material construtivo. Estas passavam ao lado das quadras esportivas, que possuíam 

arquibancada com cobertura de concreto armado em balanço, ao ginásio coberto, à 

piscina e ao teatro, além das áreas de convivência com trechos cobertos por lajes em 

formato circular, existentes no caminho. Os blocos da Escola Normal possuíam uma 

circulação ampla, voltada para os jardins e áreas de convivência, sem vedações laterais a 

não ser guarda-corpos no pavimento superior. A estrutura, composta por finas colunas 

em concreto armado, apresentava intercolúnio regular e atuava como delimitadora das 

bordas das circulações. O mesmo não acontecia nos blocos da Escola Elementar, sendo 

estes mais fechados, contando apenas com janelas em venezianas. A passarela principal 

terminava no edifício do Teatro, o mais alto do conjunto, com formato de prisma e 

cobertura curva, similares à de galpões.  

Para analisar o agenciamento dos espaços, tomou-se como referência o 

pavimento térreo dos blocos ocupados pela Escola Normal (Figura 165). É possível notar 

a setorização dos ambientes, agrupados segundo o mesmo tipo de serviço, um dos 

preceitos da Arquitetura Moderna de agrupar espaços (e algumas vezes edifícios) de 

funções semelhantes. As salas de aula encontram-se adjacentes umas às outras, ligadas 

por um corredor marginal que orienta a disposição de todas elas e leva aos setores de 

apoio de ensino, administrativo e de assistência estudantil. Os blocos de edifícios, apesar 

de terem pouca interação com o exterior, relacionam-se de maneira satisfatória para os 

usos a que se propõem, integrando os blocos de ensino através de jardins e áreas de 

convivência entre eles. O mesmo ocorre no andar superior. 
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Figura	165 – Planta baixa do térreo da Escola Normal com distribuição dos ambientes (levantamento 
baseado no agenciamento original dos espaços – adaptado) 

 
 Fonte: Acervo do Prof. Nivaldo Andrade 

 

A estrutura, aparentemente, organizou a solução espacial interna, segundo 

módulos e orientando o posicionamento das alvenarias de vedação que definiam os 

limites dos espaços. Conforme mencionado anteriormente, nas varandas, as colunas em 

concreto armado foram posicionadas de modo a definir o limite do espaço, ainda que estes 

ambientes fossem parcialmente abertos, sem vedação. Portanto, pode-se dizer que a 

modulação da estrutura detectada no item anterior promoveu o arranjo dos espaços do 

edifício, criando um padrão dimensional para distribui-los de maneira mais homogênea, 

obedecendo ao programa com espaços racionalizados e funcionais.  

	

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Dos edifícios citados, este, juntamente com o Instituto do Cacau (abordado no 

item a seguir), foram dos únicos em que seu projetista – provavelmente Alexander 

Buddeus – e seus construtores (Christiani & Nielsen), reconheceram o potencial da 

estrutura aparente em enriquecer a arquitetura, visual e conceitualmente. Os elementos 

estruturais apresentavam-se completamente sem ornamentos e desempenhavam função 

na expressão arquitetônica e tectônica do conjunto. As colunas delimitavam as bordas das 
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varandas do conjunto da Escola Normal, criando uma barreira por meio do espaçamento 

regular e do ritmo destas, sem precisar de vedações (Figura 166); articulavam as 

circulações ao se disporem alinhadas com o objetivo de direcionar o pedestre e confinar 

o movimento dos veículos na via, determinando o caminho que estes deveriam fazer 

(Figura 167); promoviam a integração entre espaços edificados e jardins, a exemplo dos 

espaços de convivência entre os blocos, com planta circular (Figura 168). Estas situações 

configuravam-se em pontos de interesse no edifício.  

 
Figura	166 – Vista do eixo principal de circulação do edifício do ginásio coberto, do teatro e da escola, 

com as colunas em concreto delimitando a varanda 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Figura	167 – Vista do conjunto do ICEIA, com os blocos de salas de aula da Escola Normal e o eixo de 
circulação, com a via de veículos e as passarelas laterais para pedestres 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 
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Figura	168	– Espaço de convivência com planta circular 

	
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

No Teatro, uma marquise em concreto armado fazia a marcação do acesso 

principal, configurando-se em uma zona de transição entre o espaço externo e o interno, 

ao tempo que gerava sombreamento propício para as seis portas de acesso ao edifício 

(Figura 169).  

 

Figura	169 – Fachada principal do bloco do Teatro do ICEIA 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

As vigas também participavam da expressão arquitetônica. Pode-se apontar o 

exemplo das vigas trapezoidais que sustentavam a laje de cobertura da arquibancada do 

campo de esportes e, juntamente com os pilares de secção retangular afastados da 
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alvenaria de vedação, definiam o espaço da circulação (corredor), o ângulo da cobertura 

e o aspecto de leveza desta (Figura 170).  

 

Figura	170 – Arquibancada do Campo de Esportes do ICEIA (foto editada) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

 

A cobertura dos blocos, em laje plana de concreto armado impermeabilizada (à 

exceção do Teatro), configurava-se em um aspecto inovador do edifício, ainda que seu uso 

não tenha sido plenamente aproveitado como um terraço-jardim, como os dos edifícios 

modernistas de décadas depois.  

	

e) Relação	estrutura	x	vedação		

Os blocos do projeto do ICEIA apresentavam estrutura em concreto armado 

devidamente integrada às vedações em alvenaria de tijolo. Externamente, o revestimento 

dos elementos estruturais era o mesmo das alvenarias, – argamassa de pó de pedra –, que, 

juntamente com o alinhamento perfeito entre os componentes arquitetônicos do projeto, 

formava planos contínuos e conferia aos edifícios a noção de unidade, de blocos 

integrados. 

Internamente, as paredes divisórias em alvenaria seguiram a modulação da 

estrutura, resultando em corredores semiabertos generosos e salas estreitas, sensação 

reforçada pelo elevado pé-direito (DOCOMOMO Bahia, 2007). A estrutura atuava como 

ordenadora do espaço interno, com variações de área em função do uso dos ambientes.  
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A nítida segregação entre estrutura e vedação ocorria, especialmente, nas áreas 

de circulação, tanto nas passarelas que interligavam os prédios, quanto na arquibancada 

do campo de esportes ou nas áreas de convivência, organizando os percursos. A opção por 

colunas nas varandas sem alvenaria de vedação permitiu o arejamento do edifício e a 

insolação indireta nas salas de aula, ao tempo em que estes espaços se configuravam em 

zonas de transição entre o espaço educacional e o de lazer (jardins e áreas de 

convivência). 

 
f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

Em todos os blocos que faziam parte do conjunto do antigo Instituto Normal de 

Educação, grande parte das janelas possuía módulos basculantes e outros fixos, 

executados em alumínio e vidro, sendo dispostas com um pequeno afastamento entre si, 

de maneira a formar uma faixa horizontal nas fachadas (Figuras 163 e 168). Esta faixa 

reforçava a horizontalidade do conjunto de edifícios de dois pavimentos, que compunha 

a maior parte do Instituto.  

Em contraposição à fenestração horizontalizada e à horizontalidade dos edifícios, 

os dois blocos de três pavimentos (teatro e bloco do auditório da Escola Normal) eram os 

únicos que possuíam janelas verticais, provavelmente com o objetivo de destacá-los no 

conjunto e enfatizar sua verticalidade (Figura 166 e 167).  

Outros padrões poderiam ser encontrados no bloco do ginásio coberto: um óculo, 

um pano de vidro retangular e janelas em alumínio e vidro, com proporções quadradas 

que proviam iluminação para a quadra (Figura 166).  

Neste conjunto de edifícios, pode-se dizer que a possibilidade de abertura de 

grandes vãos para janelas, proporcionada pelo uso de estrutura independente, foi 

razoavelmente explorada na maior parte dos blocos, à exceção das fachadas voltadas para 

as ruas, que possuíam discretas aberturas diante dos panos de vedação. Nota-se um 

equilíbrio entre as áreas de cheios e vazios, reflexo da preocupação com os condicionantes 

climáticos no projeto de um edifício educacional.  

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

O conjunto do Instituto Normal da Bahia, atual ICEIA, marca a produção 

arquitetônica na Bahia, inaugurando um momento em que a arquitetura passa a sofrer 

influência dos preceitos modernistas, com a expurgação de decorativismos e a integração 
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da estrutura e da arquitetura, na qual os elementos estruturais fariam parte da expressão 

arquitetônica, com função plástica no projeto.  

Trata-se de um dos primeiros edifícios soteropolitanos em que a cobertura 

composta por lajes planas em concreto armado impermeabilizado foi extensamente 

utilizada e explorada. A sequência de colunas nas passarelas e varandas, por sua vez, 

ordenava o fluxo de pessoas e veículos ao tempo em que criava zonas de transição entre 

os espaços externos e internos.  

O uso de elementos estruturais em concreto armado permitiu a abertura de vãos 

dispostos em sequência de maneira cuidadosa na composição das fachadas, e o 

aproveitamento de luz natural e ventilação para o interior dos espaços de ensino, de lazer 

e de esportes. Vãos livres, sem compartimentações em excesso, também foram explorados 

nos blocos, principalmente nos dois de maior altura, configurando-se em espaços 

monumentais e de impacto no projeto. 

 O uso de módulos, ordenados pela estrutura, revela a preocupação com a 

racionalidade no projeto. É nítida, ainda, a setorização dos espaços separados em zonas 

segundo afinidades funcionais – uma preocupação da Arquitetura Moderna. 

Segundo o Guia da Arquitetura Moderna do DOCOMOMO Bahia (2007), apesar 

das dimensões do conjunto e da implantação em cota elevada, a massa edificada era 

considerada discreta, à exceção do prédio do Teatro, que precisaria ser uma edificação de 

grande porte. O conjunto apresentava caráter discreto e introvertido, sem integração com 

o entorno, mas voltado para o seu interior, onde havia espaços de convivência e jardins 

que permeavam os blocos articulados pelos eixos de circulação. 

Conclui-se que as principais possibilidades arquitetônicas pelo uso de estrutura 

de concreto armado foram exploradas no projeto do ICEIA, não apenas quanto à 

racionalidade da planta, à adoção de vãos livres e de panos de vidro, mas também na 

expressão arquitetônica, especialmente em relação ao uso das colunas como elementos 

fortes e de interesse no projeto. 

 

5.5 MANIFESTAÇÕES HÍBRIDAS 

Conforme foi apresentado nas seções anteriores deste capítulo, quatro principais 

manifestações arquitetônicas coexistiam no período entre guerras em Salvador, sendo 

algumas mais recorrentes do que as outras, especialmente o Art Déco, que se difundiu com 
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mais intensidade a partir da década de 1930, popularizando-se não apenas na capital 

baiana, mas em boa parte das cidades brasileiras.  

Por se tratar de um período complexo de apenas duas décadas (1919-1938) 

quando novas tecnologias, materiais de construção e profissionais vinham sendo 

“importados”, apesar da crise econômica (1929) e dos efeitos pós-guerra, a construção 

civil em Salvador passou por um período de experimentação, como já mencionado nesta 

tese. Nem todos os edifícios projetados e/ou construídos nesta época enquadravam-se em 

uma manifestação arquitetônica específica, mas era comum a presença de edificações que 

apresentassem características de várias, as quais se optou por denominar manifestações	

híbridas.  

A seguir, dois exemplos de edifícios construídos e/ou projetados no referido 

período serão brevemente apresentados e analisados para exemplificar esta situação: o 

Instituto do Cacau da Bahia (inaugurado em 1936) e a Escola de Puericultura (inaugurada 

em 1937). As análises seguirão os quesitos dos exemplares das manifestações já 

apresentadas quanto à: a) modulação da estrutura, b) compartimentação dos espaços do 

edifício, c) expressão tectônica de elementos estruturais; d) relação estrutura x vedação, 

e) a articulação estrutura x fenestração. Em seguida, serão tecidas as considerações finais, 

com o resumo das principais informações. 

 

5.5.1 		Instituto	do	Cacau	da	Bahia	(1936)	

Endereço: Av. da França, s/n – Comércio 

Uso atual: SAC Comércio, Núcleo Regional de Educação (NRE) da Secretaria da Educação 

(SEC), Restaurante Popular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social (SJDHDS), o Museu do Cacau, da Secretaria da Agricultura (SEAGRI), a Defensoria 

Pública do Estado, a Cesta do Povo e instituições bancárias. 

 

a) Contextualização 

O edifício-sede do Instituto do Cacau foi construído entre 1933 e 1936, no bairro 

do Comércio, para abrigar a instituição que, desde a sua criação em 1931, ocupava um 

andar no edifício do Banco Econômico. A criação do Instituto do Cacau pelo Governo do 

Estado deu-se para incentivar a produção e a comercialização do fruto e seus derivados, 

por meio da assistência técnica aos produtores, do financiamento agrícola e da 



235 

exportação, da industrialização e da melhoria da infraestrutura regional, diante da crise 

da lavoura cacaueira influenciada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque (1929) (AZEVEDO, 

1988). 

O projeto para construção da sede definitiva do Instituto do Cacau, encontrado 

no decorrer desta pesquisa no Arquivo Histórico Municipal de Salvador, data de 25 de 

fevereiro de 1933. Entretanto, não consta a identificação do arquiteto responsável. Apesar 

disto, Azevedo (1988; 2007) atribui a autoria do projeto a Alexander Buddeus122, em 

parceria com Anton Floderer (do escritório Floderer & Buddeus)123, conforme trecho a 

seguir:   

Embora assinado pelos dois sócios, o projeto do Instituto do Cacau, 
datado de 1932, foi elaborado por Buddeüs, segundo Abelardo de Souza, 
o que é fácil comprovar diante da produção pretérita de Floderer de 
cunho eclético (AZEVEDO, 2007).  

 

O novo edifício, construído pela multinacional Christiani & Nielsen, ocuparia um 

dos terrenos baldios aterrados situado junto ao porto, identificado como Quarteirão K, 

limitado pela Av. da França, Rua da Noruega, Rua dos Estados Unidos e Rua da Espanha, 

onde se dava o seu acesso principal (Figura 171-172). Juntamente com o Moinho da Bahia, 

foi uma das primeiras construções na faixa de aterro (Figura 173).  

	

Figura	171 – Planta de situação da sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia.  

 

                                                        
122 Assim como o do ICEIA, anteriormente apresentado. 
123 O professor e pesquisador Paulo Ormindo de Azevedo (2007) afirma existir um projeto, datado de 1932, 
assinado pelos sócios.  
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Figura	172 – Desenho da fachada principal do edifício sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: Revista Bahia Illustrada (nov/1933, nº1) 

 

Figura	173 – Construções nos terrenos aterrados junto ao porto 

 
Fonte: Revista Rotary (set/1941) 

 

Externamente, o edifício configurava-se em um volume maciço de um bloco 

prismático trapezoidal de quinas arredondadas, sem ornamentos, com predicados 

bastante diferentes dos empregados no edifício do Ministério da Educação e Saúde, 

também de 1936, tido como o marco da Arquitetura Moderna brasileira, no qual uma das 

características mais marcantes era a permeabilidade entre o espaço público privado e a 

leveza possibilitada pelos pilotis.  

Segundo Azevedo (2007), o projeto de Buddeus para o Instituto do Cacau seguia 

a linha da arquitetura expressionista alemã, tendo como inspiração a arquitetura de Erich 

Mendelsohn, especialmente nos projetos do edifício sede do jornal Berliner Tageblatt 

(1921-23), em Berlim, e das lojas de departamento Schocken, de Stuttgart (1926-28), e de 

Chemnitz (1928-29). Na sede do Instituto, essa influência pode ser comprovada pela 

quina arredondada do edifício e pelas janelas contínuas. As janelas horizontalizadas, 

largamente utilizadas na Arquitetura Moderna europeia e brasileira, principalmente pela 
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influência de Corbusier, já indicavam os rumos que a arquitetura tomaria no Brasil (Figura 

174).  

	

Figura	174 – Edifício sede do Instituto do Cacau (s/d) 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen 

 

O edifício mede 104 x 38m e possui 16.250m² de área construída, organizada em 

quatro pavimentos, dos quais os três pavimentos superiores, bem como cerca de dois 

terços do térreo, deveriam ser ocupados pelo armazém e o outro terço restante pela sede 

social do Instituto. O projeto que, segundo Azevedo (2007), foi elaborado em 1932, 

denotava o caráter inovador da edificação, não apenas pelo uso de estrutura em concreto 

armado e pela linguagem arquitetônica adotada, mas também pelo aspecto funcional. O 

programa compreendia uma edificação de uso misto, separada em setor social e setor de 

armazenamento, conforme plantas a seguir (Figuras 175-178). O primeiro englobava um 

hall com espaço para exposições, diretoria, assessoria técnica, expediente, auditório-

biblioteca, além de copa, sanitários, rouparia e depósito. No segundo, existia um armazém 

para sacas de cacau a serem exportadas, baterias de sanitários e áreas técnicas.  
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Figura	175 – Planta baixa do subsolo da sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia.  

 

 

Figura	176 – Planta baixa do térreo da sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia.  
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Figura	177 – Planta baixa do 1º, 2º e 3º pavimentos da sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia.  

	

Figura	178 – Planta baixa do terraço da sede do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia.  

 

O projeto do edifício contemplava um avançado sistema de transporte de grãos 

por meio de esteiras rolantes (horizontais ou inclinadas), de modo a não possuir contato 

humano direto com a matéria-prima, tanto no transporte do porto para o armazém 

(produto antes de ser beneficiado), quanto no momento em que voltava ao porto para ser 

exportado, para evitar contaminação (PAOLI, 2008). 

O produto chegava do porto e passava por autoclaves para desinfecção. Seguia 

pelas esteiras e elevadores para ser estocado até o momento em que deveria ser 

exportado, retornando ao Porto por meio de esteiras rolantes subterrâneas, que iam do 
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subsolo do edifício até o cais, passando por debaixo da Av. da França. Até a estocagem, o 

cacau passava por avançadas técnicas de beneficiamento, tais como o expurgo por 

câmaras à vácuo, o transporte mecanizado e o controle de temperatura e umidade do 

depósito, por meio de um sistema de ventilação forçada e desumidificação, utilizando 

filtros de sílica gel124 – este último, situado na cobertura do edifício (AZEVEDO, 1988).   

O Hall de Exposições, no setor social, em contraste com a volumetria do edifício, 

possuía decoração com a temática marajoara, frequentemente utilizada nos edifícios com 

linguagem Art Déco devido à afinidade da iconografia marajoara com os geometrismos e 

revivals empregados naquela linguagem125. A escolha por esta temática possivelmente 

devia-se, também, ao fato do fruto ser originário da região Amazônica. Segundo Azevedo 

(2007), o projeto e a execução do hall seriam da Laubisch & Hirth, firma de reconhecida 

competência, que possuía em seu quadro de funcionários, designers (Figura 179). 

 
Figura	179 – Hall de entrada e Museu do Instituto do Cacau 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

Mais do que um armazém para o Cacau, o edifício deveria marcar a entrada da 

Bahia na Modernidade, afirmando sua relevância na economia através da imponente sede 

com arquitetura de vanguarda e tecnologias construtivas avançadas para a época. A 

adoção da arquitetura com linguagem Modernista tinha a intenção de fazer com que o 

edifício fosse o símbolo de um processo de modernização da região cacaueira e do 

desenvolvimento do país (PAOLI, 2008).  

                                                        
124 Sistema da Sílica-Gel Corporation. 
125 A decoração com temática marajoara tornou-se moda por certo tempo e foi utilizada por Agache (em 
1929), Edgar Viana e Louis Lacombe, dentre outros (AZEVEDO, 2007).  
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Paoli (2008) aponta que, no início do século XX, a escolha de uma linguagem 

formal moderna podia ser considerada uma atitude ousada, principalmente quando se 

considera as grandes proporções do edifício. O caráter pioneiro da edificação revela-se 

não apenas no uso das novas tecnologias como da estrutura em concreto armado e laje 

cogumelo, dos avançados sistemas de transporte, beneficiamento e armazenamento do 

cacau, mas também da adoção de uma linguagem arquitetônica de tendências modernas, 

onde predomina a funcionalidade, a horizontalidade e a monumentalidade do edifício, em 

um momento no qual a Arquitetura Moderna ainda era empregada pontualmente em 

construções na capital baiana126. A iniciativa empreendida pelo Governo do Estado e a 

adoção de um edifício com tendências modernistas fora proposital e indica a intenção da 

Bahia em se posicionar na vanguarda da modernidade, como já mencionado. 

 

 

b) Modulação	da	estrutura	

O Instituto do Cacau fez uso de estrutura em concreto armado com base em dois 

diferentes sistemas construtivos: o sistema laje-viga-pilar, com lajes planas, no setor 

social; e o de lajes do tipo cogumelo127, sem vigas, ao longo de todo o armazém. Os pilares 

da laje cogumelo foram projetados obedecendo à modulação de 5,00 x 5,52m, com capitel 

em formato de tronco de pirâmide invertida e apoiavam as lajes de modo que o pé-direito 

no térreo possuía seis metros e dos demais pavimentos possuíam cinco metros (Figura 

180). 

  

                                                        
126 Especialmente em residências da alta burguesia, segundo Paoli (2008).  
127 Lajes reforçadas cujas armaduras são dispostas de modo que a resistência seja igual em qualquer ponto 
da estrutura, dispensando o uso de vigas – invenção do Robert Maillart, que utilizava esse sistema desde os 
primeiros anos do século XX, especialmente em pontes. A primeira laje cogumelo da Europa era a de um 
depósito em Zurique, de sua autoria, do ano de 1910 (GIEDION, 2004).  
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Figura	180 – Pilares e laje cogumelo do armazém  

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

A retícula formada pelos elementos estruturais pode ser observada na planta a 

seguir (Figura 181). Tomou-se como exemplo para análise a planta do pavimento térreo, 

mas o que acontece nos demais pavimentos é equivalente a este: a modulação estrutural 

interferiu no agenciamento dos espaços internos, acomodando-se estes ao espaçamento 

entre os pilares. 

 

Figura	181 – Planta com a modulação da estrutura do pavimento térreo do Instituto do Cacau (adaptada) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia. 
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c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

As plantas do Instituto do Cacau possuem o formato de um trapézio com quinas 

arredondadas, como anteriormente mencionado, ocupando todo o lote. O acesso ao 

edifício dá-se pela Rua da Espanha, com rampas de acesso para carga e descarga tanto na 

Av. da França quanto na Av. Estados Unidos, cujas aberturas eram alinhadas pelo eixo 

central da edificação. 	

No pavimento analisado – o térreo – estavam localizados o hall de entrada com 

decoração marajoara; a sala da assembleia e biblioteca; a área administrativa, com sala de 

diretorias e de técnicos; conjuntos de sanitários e vestiários, copa e rouparia (área de 

apoio) e área técnica para recebimento, beneficiamento e armazenamento do cacau 

(Figura 182). Nota-se que a circulação horizontal se dava pelo meio dos espaços, não 

havendo um corredor específico para este fim, e a circulação vertical foi posicionada no 

ponto central do edifício. 

	

Figura	182 – Agenciamento dos espaços no pavimento térreo do Instituto do Cacau (projeto 1933 -
adaptado) 

	

Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 
	

Notou-se que a estrutura desempenhava função ativa na compartimentação do 

edifício, uma vez que as vedações e divisórias foram dispostas alinhadas aos elementos 

estruturais, definindo as áreas úteis dos ambientes. Portanto, é possível afirmar que a 
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modulação detectada no item anterior disciplinou a configuração dos espaços do edifício, 

criando um padrão de espaços racionalizados e funcionais.  

	

d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

O Instituto do Cacau, assim como o ICEIA uns anos depois, tem seus elementos 

estruturais como parte da expressão arquitetônica do edifício. As lajes eram sustentadas 

por pilares em concreto armado, com grandes capitéis prismáticos, pés-direitos duplos, 

de cerca de cinco ou seis metros de altura (condizente com as necessidades de um espaço 

industrial), acentuando a sua monumentalidade. A disposição daqueles elementos 

estruturais em uma retícula, com intercolúnio equivalente ao pé-direito, conferia 

profundidade e ritmo ao espaço do armazém, conforme pode ser observado na Figura 

181. 

Os pilares dispostos no meio do hall de entrada, bem como as vigas de 

sustentação da laje imediatamente acima destes, receberam ornamentos com a temática 

marajoara, cuja profundidade foi acentuada pelo uso de iluminação indireta, que 

valorizava o contraste entre o tratamento dos elementos estruturais, tornando-se um 

ponto de referência visual no espaço (Figura 179). 

A cobertura do edifício, em laje de concreto, era utilizável, existindo um volume 

prismático com chanfros em suas extremidades, ocupado por esteiras, e um duto de ar – 

parte do sistema de conservação do produto beneficiado, conforme Figura 183. O terraço 

habitável anunciava as tendências modernistas que viriam a se consolidar no país no final 

da década de 1930.  
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Figura	183 – Corte longitudinal parcial do edifício do Instituto do Cacau (projeto de 1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Os limites do terraço eram definidos por uma platibanda associada a uma 

marquise, ambas em concreto armado. O perfil desta estrutura lembra um “L” rotacionado 

a 90°, onde a platibanda funcionava como um guarda-corpo associada à uma laje em 

balanço (marquise) com a função de coroar o edifício e também de proteger da insolação 

direta as esquadrias horizontalizadas do quarto pavimento. Outra marquise, esta com 

balanço de três metros, foi posicionada no térreo para proteger das intempéries os que o 

caminhavam até a entrada principal e também os grandes janelões deste pavimento. Este 

elemento, ao passo que marcava a base do edifício, reforçava a horizontalidade deste, 

sendo interrompido apenas pelo robusto pórtico posicionado no acesso social do Instituto 

(Figura 174). 

Neste edifício, os elementos estruturais participavam da expressão arquitetônica, 

tanto internamente quanto externamente, sem que fossem ocultados por ornamentos ou 

disfarçados. Pelo contrário: quando recebiam ornamentação, como o caso dos pilares do 

hall de entrada, valorizavam a estrutura. Outro exemplo eram os pilares dispostos nas 

extremidades do edifício, que se destacavam pelo acabamento (cor) utilizados, distintos 

das alvenarias, como será apontado no item a seguir. 
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e) Relação	estrutura	x	vedação		

A estrutura em concreto armado integra-se às vedações em alvenaria de tijolo, 

apresentando-se alinhadas em planta pelo eixo, a fim de delimitar e ordenar os espaços 

internos, conforme citado anteriormente. Na fachada, é possível perceber que os pilares, 

apesar de contíguos às vedações, receberam revestimento em pintura, com tonalidade 

diferente dos planos contínuos de alvenaria (Figura 184). 

 

Figura	184 – Instituto do Cacau em meados da década de 1930 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

A continuidade destes elementos estruturais verticais (alinhados em todos os 

pavimentos) só era interrompida pelas vedações que, criando uma sequência de faixas 

horizontais intercaladas com os vazios das vedações, proporcionavam a leveza necessária 

ao prisma “monolítico”. Nas alvenarias-limite do edifício, consegue-se observar até hoje 

como se dava esta relação internamente (Figura 185). 
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Figura	185 – Detalhe dos pilares posicionados no limite do armazém e da vedação em alvenaria (set. 
2016) 

 
Autora: Manuella Souza (2016) 

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

As janelas do edifício são em ferro e vidro, com partes fixas e outras basculantes, 

posicionadas a 3,20m do piso, o que proporciona iluminação direta, mas também evitava 

a “distração” dos funcionários com o que acontecia no entorno – fundamental para um 

espaço industrial, em que a concentração era primordial para evitar acidentes. Estas 

janelas são dispostas em sequência ao redor de todo o edifício, intercaladas com os pilares 

em concreto armado, o que permitiu a liberdade do arquiteto para adotar da fachada livre, 

um dos cinco pontos de Le Corbusier para a nova arquitetura – a Moderna – e grandes 

vãos para iluminação e ventilação naturais. Os elementos estruturais verticais 

contrapõem-se aos planos horizontais continuados das vedações (cheios) e das janelas 

(vazios), equilibrando o conjunto, conforme pode ser observado na Figura 186. 

A preocupação com a insolação poderia ser observada na existência de lajes de 

pouca espessura, que sombreavam as janelas em fita, e na incorporação de marquises no 

pavimento térreo (para proteger parcialmente as aberturas deste pavimento) e a entrada 

da sede social do Instituto, enfatizando a horizontalidade do edifício.  
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Figura	186 – Fachada do Instituto do Cacau vista a partir da esquina da Av. da França com a Rua da 
Espanha 

 
Fonte: Acervo Christiani & Nielsen (s/d) 

 

A grande marquise do pavimento térreo protegia as esquadrias da sala da 

assembleia (à esquerda) e as salas da área administrativa (à direita), de vão com 

proporções quadradas preenchidos com esquadrias de vidro que receberam gradis com 

motivos geometrizados, típicos do Art Déco, divididos em seis módulos (Figura 187). 

	

Figura	187 – Fachada principal (Rua da Espanha) do Instituto do Cacau (projeto de 1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

O Instituto do Cacau pode ser considerado um edifício híbrido por não apresentar 

características de uma única linguagem arquitetônica: ao mesmo tempo que apresentava 
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soluções de projeto que se assemelhavam às preconizadas pela Arquitetura Moderna, os 

elementos compositivos e decorativos presentes nele apresentavam formas 

geometrizadas (como os gradis) e étnicas estilizadas de culturas tidas como exóticas 

(decoração com motivos marajoaras do hall de entrada), típicas do Déco. 

O edifício projetado para a sede do Instituto foi uma das primeiras edificações 

soteropolitanas em que a estrutura em concreto armado foi exposta, desempenhando 

papel ativo na definição e na expressão do espaço arquitetônico, conferindo a sua 

monumentalidade e caráter industrial. O projeto de Buddeus prenunciava atributos 

fundamentais para a introdução da Arquitetura Moderna brasileira, tais como a clara 

distinção entre os elementos que desempenham função estrutural dos que não 

desempenham esta função; a exposição da estrutura em meio a um espaço aberto no 

edifício; e a liberação da função estrutural das paredes, de modo que estas pudessem ser 

livremente dispostas para garantir flexibilidade à planta (planta livre) e à fachada.   

A adoção do um sistema estrutural em concreto armado utilizando laje cogumelo 

foi primordial para o cumprimento do programa inovador do Instituto, possibilitando 

pés-direitos altos (condizentes com a função a que se propunha o prédio) e vãos 

consideráveis, além da resistência mecânica necessária aos elevados esforços de 

compressão demandados para a estocagem de sacos de cacau e ao maquinário para seu 

transporte e beneficiamento.  

Em seu projeto, notam-se módulos estruturais que auxiliaram o agenciamento e 

a definição dos espaços internos. A estrutura também participava da expressão tectônica 

da edificação: internamente, a sequência de pilares cria a noção de profundidade e ritmo 

no espaço do armazém; no hall social, os pilares e as vigas eram valorizados pela 

decoração marajoara e os trechos de lajes aparentes entre as vigas recebiam o 

acabamento com pintura branca (em contraste com a decoração) e iluminação artificial; 

as marquises, além de proteger as aberturas das intempéries, marcam a base e o 

coroamento do edifício e corroboravam com a horizontalidade deste, juntamente com as 

faixas de cheios (vedações) e vazios (esquadrias em ferro e vidro) que se alternavam no 

corpo daquele. O terraço executado em laje de concreto armado impermeabilizada é 

habitável, algo ainda raro nos projetos das edificações do período entre guerras.  

No Instituto do Cacau, considera-se que a estrutura em concreto foi bastante 

explorada do ponto de vista da expressão da arquitetura, influenciando a organização dos 

espaços, a adoção de grandes vãos livres e panos de esquadrias de vidro, e oferecendo 
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aporte para a “materialização” de uma nova arquitetura, de tendências modernistas, 

mesclando-a à linguagem Déco no mesmo edifício.  

 

5.5.2 		Escola	de	Puericultura	(1937)	

Endereço: Av. 7 de setembro esquina com a Praça 2 de Julho (Campo Grande) – Vitória 

Uso atual: Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (CRE-TEA) 

 

a) Contextualização 

A Escola de Puericultura Raymundo Pereira de Magalhães foi uma relevante obra 

de assistência à infância, cuja construção fez parte de uma política federal de saúde128 

(com cooperação estadual e municipal) durante o governo de Getúlio Vargas (1930-

1945), que englobava, dentre outros pontos, a atenção à maternidade e às crianças, 

visando diminuir o elevado índice de mortalidade no país, naquela época (BIERRENBACH, 

2013).  

O modelo de assistência do Governo foi baseado na construção de equipamentos 

públicos, em especial os Postos ou Escolas de Puericultura, voltados para a orientação 

médica de mães de diversas classes sociais, desde a gravidez, passando pelo 

acompanhamento da criança até a fase escolar (SILVEIRA, 2011). E a isso se propunha a 

Escola de Puericultura soteropolitana – a primeira do gênero construída no Brasil (A 

RECEPÇÃO..., 1937; ESCOLA DE PUERICULTURA..., 1940) – graças aos esforços de dois 

pediatras baianos, Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão Gesteira.  

O edifício foi construído com recursos dos familiares de Raymundo Pereira de 

Magalhães129, com base no projeto de Hélio de Queiroz Duarte130 e doado por eles à Liga 

Baiana Contra a Mortalidade Infantil (BIERRENBACH, 2013. A construção foi de 

                                                        
128 Segundo esta política, foram construídos diversos edifícios voltados à assistência e à promoção da saúde, 
em Salvador, a exemplo da já mencionada Pupileira Juracy Magalhães (1935), do Hospital Santa Terezinha 
para tratamento da tuberculose (1939-1942), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (1931-
1948), do Pronto Socorro (1935-1941), do Hospital Aristides Maltês para tratamento do câncer (1941-
1952), além de algumas escolas de puericultura no interior da Bahia (BIERRENBACH, 2013). 
129 Imigrante de origem portuguesa que atuou no ramo comercial, sendo fundador da firma Sá Ferreira & 
Magalhães (Sociedade Anônima Magalhães). 
130 Autor de projetos que se destacaram na cidade de Salvador, tais como o Edifício Bráulio Xavier (1939) e 
o Edifício Chindler & Adler (1940), segundo Azevedo (1988). 
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responsabilidade do engenheiro Carlos Costa Pinto Pinho, um dos fundadores da 

Companhia Brasileira Imobiliária de Construções. 

A Escola de Puericultura ocupava um terreno irregular de esquina, entre a Praça 

do Campo Grande e a Av. 7 de Setembro, e tinha seus espaços distribuídos em dois 

pavimentos, ao redor de um pátio central, que permitia a entrada de luz e ventilação 

natural e, simultaneamente, promovia a integração dos espaços. É possível identificar a 

preocupação do projetista com a funcionalidade dos espaços e com aspectos de higiene e 

de salubridade. 

Externamente, o edifício apresentava características da linguagem Art Déco, mas 

internamente sobressaiam-se aspectos projetuais compatíveis com a Arquitetura 

Moderna, quanto à já mencionada integração espacial por meio do pátio central e das 

divisórias transparentes dos boxes de bebês (a ser melhor abordada nos itens a seguir), a 

assimetria da fachada, a utilização da estrutura enquanto delimitadora dos espaços e a 

preocupação com a funcionalidade do projeto. Por isso, optou-se por incluí-lo na sessão 

de manifestações arquitetônicas híbridas desta tese. 

No térreo, localizavam-se as salas da administração, salas de aula de 

puericultura131, consultórios, biblioteca, sala de preparo de alimentos e sanitários (Figura 

188). No pavimento superior estavam os boxes de permanência de bebês, integrados a um 

solário, a sala de alimentação de bebês, a sala de brinquedos, a escola de enxoval e os 

banheiros compatíveis, com o tamanho das crianças (Figura 189). 

  

                                                        
131 Puericultura é uma ciência dedicada ao estudo da criança em desenvolvimento, desde sua concepção até 
a idade escolar. A palavra tem origem latina e significa puer (criança) e cultus (cultura), ou seja, cuidar da 
criança (SILVEIRA, 2011). 
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Figura	188 – Planta baixa do pavimento térreo da Escola de Puericultura (proj. de 1936) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

Figura	189 – Planta baixa do pavimento superior da Escola de Puericultura (proj. de 1936) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

 

A estrutura da edificação era em laje de concreto armado com pilares e vigas, mas 

a cobertura ainda não era habitável, apresentando telhado em telha cerâmica e estrutura 
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de madeira ocultado por uma platibanda. A relação da estrutura com os aspectos do 

projeto será abordada no item a seguir. 

 

b) Modulação	da	estrutura	

Infelizmente, não foi possível encontrar o projeto estrutural da Escola de 

Puericultura, mas com base no projeto arquitetônico encontrado e nas observações das 

fotografias antigas, estabeleceu-se a possível localização dos pilares não identificados 

claramente (figura 190). A análise do aspecto modulação será restrita ao pavimento de 

acesso ao edifício, como nos demais exemplos, entendendo que as soluções se repetem no 

pavimento superior. 

Como é possível observar na Figura 190, existe uma modulação estrutural, com 

os pilares em concreto armado funcionando como balizadores da distribuição dos espaços 

do edifício – estes encaixam-se perfeitamente entre os elementos estruturais, apesar da 

inexistência de um módulo fixo, com dimensões restritas. 

 

Figura	190 – Planta baixa (térreo) com a modulação existente na Escola de Puericultura (projeto de 1936 
– adaptado) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 
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c) Compartimentação	dos	espaços	do	edifício	

Conforme mencionado anteriormente, a Escola de Puericultura situava-se em um 

terreno irregular de esquina e tinha sua planta com o formato que acompanhava o do 

terreno, ocupando quase sua totalidade com recuos apenas em relação aos fundos. 

 No pavimento térreo estavam distribuídas as salas da diretoria, da secretaria e 

sua espera, a biblioteca, o consultório médico, duas salas de aula, a sala de preparo de 

alimentos e esterilização, além da sala de professores, todas dispostas ao redor de um 

pátio central, onde se localizava um jardim com iluminação natural, cuja projeção chegava 

ao segundo pavimento. A circulação utilizada para acessar esses ambientes circundava o 

pátio, de acordo com a Figura 191, e nela estava localizada a escada que levava ao 

pavimento superior.  

 

Figura	191 – Agenciamento dos espaços no pavimento térreo da Escola de Puericultura  
(projeto 1936 – adaptado) 

	
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos 

	

O pavimento superior continha salas diversas, incluindo sala de enxoval, de 

amamentação, de brinquedos, de alimentação, os boxes de permanência de bebês com 

uma varanda (solário), arquivo e sanitários para as crianças (Figura 192). O acesso aos 

ambientes era feito através de um corredor, similar ao existente no térreo, localizado ao 
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entorno do vazio oriundo da projeção do jardim no térreo, permitindo a entrada de luz 

natural neste pavimento até o pavimento inferior – um fator importante para o conforto 

ambiental e para alcançar as condições de salubridade pretendidas.  

 

Figura	192 – Agenciamento dos espaços no pavimento superior da Escola de Puericultura  
(projeto 1936 – adaptado) 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Período Republicano. Projetos arquitetônicos (1936) 

 

Os espaços nos dois pavimentos ainda eram razoavelmente compartimentados, 

também em função do amplo programa a que se propunha o edifício. A estrutura 

participou ativamente da compartimentação e agenciamento dos espaços, uma vez que as 

divisórias e alvenarias estavam alinhadas perfeitamente com os elementos estruturais. 

Nas circulações dos dois pavimentos, pode-se afirmar que a estrutura também delimitava 

e definia os espaços, ainda que inexistissem as vedações. No pátio interno, os pilares 

posicionados nos vértices do polígono que compreendia a área do jardim e sustentavam 

o pavimento superior, demarcavam o início da circulação e o fim do pátio, juntamente com 

os singelos guarda-corpos tubulares.  
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d) Expressão	tectônica	de	elementos	estruturais	

Os elementos estruturais presentes na Escola de Puericultura não possuíam 

ornamentação, apontando as tendências da arquitetura moderna quanto à simplicidade 

da construção. As colunas, que delimitavam o pátio central, destacavam-se por sua leveza 

e por não ter ornamentos, e colaboravam com a integração dos espaços do edifício – um 

diferencial do projeto, já citado por Andrade Junior (2011) – tanto horizontalmente, 

quanto verticalmente, como pode ser observado na Figura 193. 

 

Figura	193 – Pátio central e circulação do pavimento térreo da Escola de Puericultura 

 
Fonte: CARICCHIO, 1946 

 

 

Diferente de edifícios de outras linguagens arquitetônicas, nesta edificação os 

elementos estruturais não se apresentavam ocultos e nem tentavam ser mimetizados 

junto às vedações, como nos boxes de permanência de bebês, onde um pilar impunha sua 

presença diante das divisórias de vidro (Figura 194) ou na circulação do pavimento 

superior, onde pilares de seção retangular adjacentes à escada tornavam-se elementos de 

destaque no espaço, como linhas verticais em um espaço fluido, não existindo qualquer 

tipo de vedação para mimetizá-los (Figura 195).  
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Figura	194 – Um dos Boxes de permanência de bebês da Escola de Puericultura 

 
Fonte: CARICCHIO (1946) 

 

Figura	195 – Circulação do pavimento superior da Escola de Puericultura 

 
Fonte: CARICCHIO (1946) 

 

O mesmo pode-se afirmar sobre as vigas que, em alguns espaços, a exemplo das 

existentes na circulação do pavimento térreo, próximas à escada, direcionavam o olhar no 

sentido do fluxo, ao mesmo tempo em que contribuíam com a noção de profundidade do 

edifício (Figura 196).  
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Figura	196 – Circulação do pavimento térreo da Escola de Puericultura 
 

 
Fonte: CARICCHIO (1946) 

 

A iluminação natural contribuía com a valorização dos elementos estruturais do 

edifício, especialmente a que o adentrava por meio do pátio interno, iluminando-os e 

enfatizando seu volume e forma e, simultaneamente, criando zonas sombreadas que 

colaboravam para o seu destaque e para a noção de integração espacial.  

	

e) Relação	estrutura	x	vedação		

Na Escola de Puericultura, havia basicamente dois tipos de vedações: as de 

alvenaria de tijolo e as divisórias de vidro com estrutura metálica e madeira. A primeira 

solução foi utilizada no perímetro do prédio e na delimitação da maior parte dos 

ambientes internos e a segunda na definição dos limites entre os boxes de permanência 

dos bebês e o solário/varanda. As divisórias eram moduladas, e por serem compostas por 

grandes panos de vidro, possuíam três principais vantagens: a integração entre os espaços 

adjacentes, a facilidade para a supervisão das crianças e a entrada de iluminação natural.   

Tanto as vedações em alvenaria quanto as divisórias eram orientadas pelos 

elementos estruturais em concreto armado, situando-se adjacentes a estes, ora 

mimetizados (para o caso da alvenaria), ora destacados no interior do edifício.  

Externamente, a contribuição da estrutura para a expressão arquitetônica da 

fachada era bastante tímida: alguns pilares – os que ladeavam o acesso principal e os 

posicionados no volume curvo existente na esquina132 – e frisos verticais criavam certa 

                                                        
132 Os pilares sobressalentes na fachada eram revestidos com alvenaria para adquirir proporções mais 
robustas e, assim, destacarem-se na composição da fachada. 
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verticalidade em contraste com as proporções horizontais do edifício (Figura 197); a 

marquise em concreto armado marcava o acesso principal ao edifício; o balcão, situado 

imediatamente acima daquela e a varanda (voltada para a Av. 7 de Setembro), geravam 

uma assimetria na composição das fachadas – uma característica da Arquitetura Moderna, 

conforme apontado por Andrade Junior (2011). Neste ponto, é notável o hibridismo do 

edifício, no qual a fachada apresentava características claras do Art Déco, mas também 

interferências da Arquitetura Moderna, tanto na fachada quanto (principalmente) em seu 

interior.  

Os demais elementos estruturais uniam-se às vedações, constituindo um plano 

contínuo, sem destaque para os pilares, no qual não era possível distinguir onde começava 

cada elemento.  

 

Figura	197 – Fachada da Escola de Puericultura, vista do Campo Grande 

 
Fonte: CARICCHIO (1946) 

 

f) Articulação	estrutura	x	fenestração	

É possível observar diversas aberturas voltadas para o exterior da edificação, 

bastante adequado a um edifício de assistência à saúde, no qual uma característica 

relevante era a circulação de ventilação natural e a entrada de luz. Do ponto de vista do 

projeto e de como a fenestração existente relacionava-se com os elementos estruturais, 

nota-se que poderia ser melhor aproveitada a inserção de janelas contínuas para otimizar 

a iluminação em seu interior. O que se percebe na Escola de Puericultura é a existência de 

tímida fenestração, com a predominância de cheios sobre vazios nas fachadas, cujas 
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possibilidades construtivas oriundas da adoção de estrutura independente em concreto 

armado permitia que isso acontecesse.  

As janelas existentes seguem diferentes proporções e padrões: ora quadradas, 

ora retangulares; ora basculantes com módulos menores, ora basculantes com módulos 

maiores, sem simetria ou ritmo nas fachadas.  

 

g) Considerações	sobre	a	análise	

A Escola de Puericultura tratava-se de um edifício híbrido do ponto de vista da 

linguagem arquitetônica adotada no projeto. Se, internamente, as soluções e aparência 

dos elementos estruturais condiziam com características da Arquitetura Moderna, 

externamente as feições eram compatíveis com a linguagem Art Déco, apresentando frisos 

verticais, elemento curvo na esquina do edifício que ultrapassava a platibanda e os pilares 

sacados marcando o acesso principal, apesar da assimetria – esta mais compatível com as 

tendências modernistas. 

Da estrutura independente em concreto armado utilizada no projeto, foi tirado 

partido da modulação na definição dos espaços internos, organizados em torno de um 

elemento central: o pátio. Elementos estruturais, como pilares e vigas, serviram de 

balizadores para a inserção das alvenarias de tijolos e divisórias, que delimitavam os 

espaços de um edifício com um programa relativamente extenso.  

Uma das principais características do projeto diz respeito à integração espacial, 

tanto horizontal quanto verticalmente, possibilitada pelo uso de delgadas colunas que, 

estrategicamente posicionadas, definiam os limites entre o pátio interno e a circulação 

nos dois pavimentos. As vigas enfatizavam a noção de profundidade do edifício, ao tempo 

em que direcionavam o fluxo na circulação. Nenhum dos elementos estruturais recebeu 

ornamentos, diferente da situação analisada no caso do Instituto do Cacau (hall social).  

Considera-se que várias potencialidades do concreto armado foram exploradas 

nesta edificação em relação à expressão tectônica, à organização dos espaços e à 

racionalização do projeto, excetuando-se a fenestração, que poderia ser melhor 

explorada, com vãos maiores para contribuir com maiores ganhos de iluminação para o 

edifício, apesar de compensada com a existência do jardim, sem cobertura.  

 



261 

5.6 OUTRAS EDIFICAÇÕES CIVIS 

Na pesquisa realizada nos arquivos públicos, foram selecionados alguns edifícios 

para serem analisados os parâmetros de cálculo estrutural (ver capítulo 6). Da maior 

parte destas edificações, não se conseguiu informações consistentes sobre sua construção 

e características de projeto e, infelizmente, algumas não conseguiram resistir até os dias 

de hoje. Sendo assim, resolveu-se agrupá-los em um único item, no qual será feita uma 

breve descrição das linguagens e particularidades de cada edificação, com base nos 

documentos encontrados.  

Dos edifícios os quais foram encontradas informações de cálculo estrutural, dois 

já foram analisados neste capítulo: o Cine Excelsior e o Instituto do Cacau da Bahia. Os 

demais a serem analisados são: o edifício da Companhia Brasileira de Linhas para Coser 

(projeto de 1922); a loja Tude, Irmão & Cia. (projeto de 1928); a Papelaria Vera Cruz 

(projeto de 1933); um edifício comercial à Ladeira da Praça, nº1 (projeto de 1933) e o 

Edifício Bahia (documentação de 1940, apesar da construção ter sido executada 

anteriormente).  

 

5.6.1 Companhia	Brasileira	de	Linhas	para	Coser	(1922)	

Endereço:  Rua Portugal, 5 – Comércio  

Uso atual: Faculdade D. Pedro II 

 

Tratava-se de um edifício de três pavimentos (térreo, primeiro e segundo 

andares)133, situado no perímetro compreendido entre a Rua das Princesas (atual 

Portugal), Rua Frederico de Castro Rabelo e Rua Santos Dumont, no distrito de Conceição 

da Praia. As informações constantes na solicitação de licença para construção dizem que 

o prédio totalizava 600m² (distribuídos nos três pavimentos existentes na planta), tendo 

sido projetado e calculado pela construtora alemã E. Kemnitz (a mesma do edifício A 

Tarde).  

O edifício possuía planta em formato retangular com as esquinas chanfradas, 

sendo no térreo localizado um amplo salão (de vendas, possivelmente), com um grupo de 

sanitários e circulação vertical para o pavimento superior: uma escada em “u”, cujo acesso 

                                                        
133 Entre a sua construção e o ano de 2017, foi acrescido outro pavimento. 
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se dava pelo exterior do edifício, à Rua Portugal, e um elevador monta carga acessado pela 

Rua Santos Dumont (Figura 198). 

	
Figura	198 – Planta baixa do térreo do edifício da Companhia Brasileira de Linhas para Coser (1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

O primeiro e o segundo pavimentos possuíam uma planta tipo (Figura 199), 

similar à do pavimento térreo, com dois boxes sanitários dispostos desalinhados com os 

existentes no outro pavimento, o espaço para o monta-cargas e a escada.  

 

Figura	199 – Planta baixa do primeiro e segundo pavimentos do edifício da Companhia Brasileira de 
Linhas para Coser (projeto de 1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

A estrutura em ‘cimento armado’ do edifício permitiu a flexibilidade da planta 

com vãos livres, sem compartimentação demasiada dos espaços. Por outro lado, a 

modulação estrutural não condiciona a organização espacial.  

Os pilares localizados ao centro do espaço receberam ornamentação, como 

caneluras, base e capitel, condizentes com a linguagem arquitetônica adotada em sua 
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fachada e interior: a eclética. Aos situados no alinhamento das paredes, não foi dado 

destaque. Esta situação é compatível com o que foi abordado no início do capítulo e com 

o apontado na análise do edifício do Banco Econômico (item 5.1.3.1), na qual novas 

tecnologias construtivas eram empregadas, mas procurava-se manter a aparência 

conservadora da linguagem que existia desde o século XIX (Figura 200). 

 
Figura	200 – Corte transversal do edifício da Cia. Brasileira de Linhas para Coser (1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Externamente, o edifício apresentava cobertura em telha cerâmica e estrutura de 

madeira, que recebeu uma platibanda escalonada na direção dos acessos e dos balcões. 

Um grande número de janelas de verga reta se alternava com trechos de vedação, sem que 

houvesse interferência de elementos estruturais na expressão arquitetônica das fachadas 

(Figura 201). O único elemento em concreto armado que se destacava era a laje dos 

balcões, apoiada em vigas em balanço decoradas.  
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Figura	201 -  Fachada da Rua Frederico de Castro Rabelo do edifício da Cia. Brasileira de Linhas para 
Coser (1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

 

5.6.2 Loja	Tude,	Irmão	&	Cia.	(1928)	

Endereço:  Av. Estados Unidos – Comércio 

Uso atual: Caixa Econômica Federal 

 

A firma baiana Tude, Irmão & Cia. (Casa Tude) apresentou, em 1928, um projeto 

para a construção de sua sede no antigo distrito de Conceição da Praia, em um terreno de 

esquina da Praça da Inglaterra com a Av. Estados Unidos.  O projeto, também assinado 

pela E. Kemnitz, possuía cinco pavimentos, incluindo a sobreloja e o subsolo, e mais um 

terraço.  

A planta do edifício era retangular, com a quina arredondada, com poucas 

paredes divisórias (apenas as que isolavam a circulação vertical e os conjuntos de 

sanitários e vestiários (planta livre), característica da arquitetura racional a se afirmar na 

década seguinte. O subsolo era ocupado pela casa forte e pelo reservatório superior; no 

térreo localizavam-se o atendimento ao público, salão de vendas, caixa, salas 

administrativas e diretoria, além do conjunto de sanitários, vestiários, escada e elevador 

(Figura 202). O primeiro, o segundo e o terceiro pavimentos possuíam a mesma planta 

(Figura 203), com um grande vão e três sanitários – estes iluminados e ventilados através 

de uma área aberta comum a todos os pavimentos. Na sobreloja estava um arquivo (na 

direção dos sanitários posicionados junto à parede do fundo do edifício). Na cobertura 

estavam a casa de máquinas do elevador e o reservatório superior. A área restante deste 

pavimento era composta por uma laje em concreto armado que deu origem a um terraço 
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utilizável – um diferencial nos projetos ecléticos que empregaram estrutura em concreto 

– característico da Arquitetura Moderna.  

 

Figura	202 – Planta baixa do pavimento térreo da sede da Tude, Irmão & Cia. (1928) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 
 

Figura	203 – Planta baixa do primeiro, segundo e terceiro pavimentos da sede da Tude, Irmão & Cia. 
(1928) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 
A planta livre foi possibilitada pelo uso de elementos estruturais em concreto 

armado, que permitiam a construção de grandes vãos, que poderiam ser ou não 

compartimentados. Neste projeto, diferente do anterior, projetado pela mesma E.Kemnitz 

seis anos antes, têm-se os pilares como ordenadores do espaço interno, estando as poucas 
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alvenarias internas alinhadas a eles. Dois pilares impunham-se nos grandes salões de cada 

pavimento, enquanto os demais eram alinhados às alvenarias de vedação.  

A intenção em ocultar os elementos estruturais, criando falsas colunas na 

fachada, era uma particularidade da arquitetura eclética e da neocolonial, como 

apresentado anteriormente. O edifício de fachada eclética não apresentava elementos 

estruturais que interferissem na sua expressão arquitetônica, pois estes, juntamente com 

as vedações, configuravam-se em um plano único que recebia acabamento igual (Figura 

204). Neste projeto, mais do que no anterior, nota-se a predominância de vazios (vãos de 

esquadrias) em relação aos cheios (vedações), o que só foi possível pela escolha do tipo 

de estrutura adotada. 

 
 

Figura	204 – Fachada da sede da Tude, Irmão & Cia. (1928) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

 

5.6.3 Papelaria	Vera	Cruz	(1933)	

Endereço:  Av. Jequitaia, 47, 49 e 51 – Água de Meninos  

Uso atual: Edifício possivelmente demolido 

 

O prédio da Papelaria Vera Cruz situava-se em um terreno localizado na Av. 

Jequitaia, cujo lote não foi possível identificar pelo projeto, uma vez que a numeração 
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indicada não existe mais. Era um edifício de dois pavimentos com estrutura em concreto 

armado, possuindo juntos cerca de 950m² de área. O projeto arquitetônico e os cálculos 

estruturais eram do engenheiro baiano Oscar Caetano (que atuou como funcionário da 

Intendência Municipal e também como professor da Escola Politécnica).  

No pavimento térreo estava a loja, identificada como “oficina” na planta 

encontrada, consistindo em um grande salão sem divisórias, com oito pilares, a circulação 

e ao fundo os sanitários. No pavimento superior, um depósito que provavelmente 

funcionava como estoque da loja, o refeitório dos funcionários e um espaço vazado que 

permitia a entrada de iluminação e a circulação do ar, que entrava pelo lanternim na 

cobertura (Figuras 205-206). Na cobertura existia o lanternim e uma laje em concreto 

armado, configurando-se em um terraço, que só poderia ser acessado pelos funcionários. 

 

Figura	205 – Planta baixa do térreo (esq.) e do primeiro andar (dir.) da Papelaria Vera Cruz (1933) 

   
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito do Pilar 
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Figura	206 – Corte transversal do prédio da Papelaria Vera Cruz (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito do Pilar 

 

Assim como no projeto da Loja Tude e da Companhia Brasileira de Linhas para 

Coser, a planta era livre. A estrutura condicionou a localização da circulação vertical e o 

agenciamento espacial. Inexistiam paredes divisórias fixas, o que condizia com as 

possibilidades da escolha de estrutura independente.  

Tratava-se de um edifício de tendências modernas, sem uma linguagem 

arquitetônica definida, mas com características Art Déco comprovadas por elementos 

geometrizados em sua fachada (Figura 207). Apresentava platibanda escalonada, gradis 

em formas geométricas bem como o letreiro com o nome do estabelecimento. Havia uma 

platibanda que marcava o acesso principal, destacando-se no plano, assim como as 

colunas que faziam parte da composição arquitetônica. 

 

Figura	207 – Fachada do prédio da Papelaria Vera Cruz (projeto de 1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito do Pilar 
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Aparentemente, a estrutura não apresentava ornamentação no interior do 

edifício, mas no exterior as colunas (possivelmente estruturais, mas não se pode afirmar 

com segurança), prolongavam-se na altura dos dois pavimentos e possuíam caneluras em 

seu fuste, base e capitel, o que denunciava o apego ao ornamento.  

 
 

5.6.4 Edifício	comercial	à	Ladeira	da	Praça	(1933)	

Endereço:  Ladeira da Praça, 1 – Centro  

Uso atual: Loja de conveniência e cafeteria Delta Expresso 

 

O prédio com feições Déco situado à Ladeira da Praça nº1, no antigo distrito da 

Sé, era um edifício comercial de quatro pavimentos (porão, térreo, primeiro e segundo) 

mais um terraço. Não foi possível identificar nas plantas a autoria do projeto 

arquitetônico, mas o responsável pela construção foi o engenheiro Aristóteles Góes, 

representante da Companhia Construtora Nacional (filial Bahia), que também assinou os 

cálculos das estruturas. 

O edifício comercial possuía no pavimento térreo o espaço de uma loja de 95m², 

sem divisórias internas, com um banheiro aos fundos e acesso ao pavimento inferior, o 

porão ventilado, onde ficava a casa de bombas e o reservatório inferior (Figura 208). O 

porão tinha acesso a uma área aberta, utilizada para ventilação e iluminação de todos os 

pavimentos, conforme planta.  
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Figura	208 – Planta do porão (esq.) do térreo (dir.) do edifício sito à Ladeira da Praça, nº1 (projeto de 
1933) 

    
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

O acesso aos demais pavimentos era por uma entrada diferente da loja, localizada 

também na fachada voltada parada Ladeira da Praça.  No primeiro e segundo pavimentos 

existiam cinco salas comerciais, com sanitários compartilhados existentes no corredor. 

No terceiro pavimento, um salão, uma sala, cozinha e um banheiro com espaço para tomar 

banho denunciavam que ali podia ser uma residência (Figura 209). 
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Figura	209 – Planta do primeiro e segundo pavimentos (esq.) e do terceiro (dir.) do edifício sito à Ladeira 
da Praça, nº1 (projeto de 1933) 

  
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Apesar de ter sido empregada a estrutura independente em concreto armado, 

este edifício não apresenta modulação arquitetônica e os espaços são organizados com 

pouca lógica e bastante compartimentados, à exceção do pavimento térreo. Não é possível 

perceber a existência da preocupação com a racionalidade do projeto, o que pode ser 

comprovado observando-se a localização dos sanitários em cada pavimento 

(desalinhados) e pelos corredores recortados. Os elementos estruturais existentes 

algumas vezes servem como balizadores para as divisórias. 

Nas fachadas predomina a linguagem Déco, com frisos verticais rompendo a 

monotonia do plano, mais altos do que a platibanda, e com larguras alternadas, ora mais, 

oras menos largos (Figura 210). Os frisos mais largos equivaliam aos pilares do edifício, o 

que evidencia a mudança nos paradigmas da arquitetura, quando se permite tomar 

partido da expressão tectônica como composição da expressão da arquitetura – sinal da 

chegada dos “tempos modernos”. A maciça presença de esquadrias nas fachadas cria um 
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equilíbrio na composição destas, ao tempo que favorecia o conforto no interior do edifício, 

possibilitada pelo uso da estrutura independente em concreto armado. 

	

Figura	210 – Fachada principal do edifício sito à Ladeira da Praça, nº1 (projeto de 1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

 

5.6.5 Edifício	Bahia	(1940	–	isenção	de	impostos)	

Endereço:  Rua do Tesouro – Centro 

Uso atual: Edifício comercial 

 

Do Edifício Bahia, pouco foi encontrado. Sabe-se que foi construído em linguagem 

Déco, conforme desenho das fachadas encontrado, mas atualmente possui um módulo a 

mais de largura do que a documentação para isenção de impostos prediais (encontrada 

no AHMS) mostrava.  

Localizado à Rua do Tesouro, antiga Padre Vieira, nº11 e 13 (distrito da Sé), mas 

com acesso também pela Rua Ruy Barbosa, o edifício Bahia foi construído provavelmente 

nos últimos anos da década de 1930 (as fachadas encontradas possuem a data de 

19/02/1938). Tratava-se de um projeto da Companhia Construtora Nacional, assinado 

por seu Superintendente, Aristóteles Góes. Era um edifício comercial, de nove pavimentos 

– altura equivalente ao que era considerado um arranha-céu – com planta que se 
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assemelhava a um H, dois elevadores e uma área de ventilação e iluminação para todos os 

pavimentos.  

Os cálculos estruturais encontrados confirmam que o edifício possuía estrutura 

em concreto armado, com lajes, vigas e pilares, telhado em madeira com telhas cerâmicas, 

escondido por uma platibanda.  

Não se ousou analisar esta edificação do ponto de vista da planta, pois a 

documentação disponível não é o suficiente para proceder com esta análise, mas ao que 

se pôde perceber, o edifício não aparenta seguir nenhuma modulação (Figura 211).  

 

Figura	211 – Croqui estrutural esquemático do edifício Bahia 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Em relação à fachada, o revestimento em argamassa de pó de pedra, juntamente 

com o volume sacado de quinas arredondadas e os frisos horizontais presentes, 

denunciam as características da Arquitetura Déco. Ao que se percebe, a estrutura permitiu 

a construção de um edifício bastante alto para o período, mas não participava da 

expressão tectônica do mesmo e nem possuía terraço, apesar de outros edifícios 

contemporâneos terem lançado mão destes recursos no projeto. Na fachada da Rua Ruy 
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Barbosa, predominava a simetria e a existência de esquadrias de dois padrões distintos, 

criando um plano equilibrado entre as vedações e os espaços ‘vazios’ (Figura 212). 

 

Figura	212 – Fachada do projeto do edifício Bahia (1938) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Diante do que foi brevemente analisado neste capítulo, parte-se para o seguinte, 

no qual serão abordadas algumas considerações sobre o cálculo de estruturas em 

concreto armado.  
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6 CONSIDERAÇÕES	 SOBRE	O	 CÁLCULO	DE	 ESTRUTURAS	 EM	

CONCRETO	ARMADO		

 

Neste capítulo, propõe-se fazer uma análise comparativa qualitativa entre os 

parâmetros utilizados no cálculo de estruturas em concreto armado no período entre 

guerras e os utilizados atualmente, com base nas normas da ABNT NBR 6120 (1980) e 

NBR 6118 (2014). 

Conforme mencionado várias vezes ao longo deste trabalho, o concreto armado 

vem sendo empregado na arquitetura brasileira significativamente a partir das primeiras 

décadas do século XX, com aumento expressivo de construções utilizando esta técnica a 

partir do final dos anos de 1920 e início de 1930, segundo projetos divulgados em revistas 

especializadas como A Casa (RJ), PDF (RJ), Revista Polythecnica (do grêmio da Escola 

Politécnica – SP), dentre outras e pelo volume de documentos encontrados nos arquivos 

pesquisados.  

Os cálculos estruturais em concreto armado foram desenvolvidos desde o final 

do século XIX, na França e, principalmente, na Alemanha. Em 1886, na Alemanha, Matthias 

Koenen desenvolveu um método empírico para dimensionamento de concreto armado, 

concluindo que, no compósito, o ferro teria a função de absorver os esforços de tração, 

enquanto o concreto, os de compressão. A partir dos estudos de Koenen, Emil Mörsch 

apresenta a suas teorias, que se constituíram em referência no concreto armado, cujos 

fundamentos são utilizados até hoje (SCHMID, 2008).  

As primeiras normas sobre projetos de estruturas foram publicadas em 1903 na 

Suíça, em 1904, na Alemanha, seguidas pelas normas francesa, em 1906; inglesa, em 1907 

e norte-americana, em 1910. Segundo Helene (2004), a primeira normatização brasileira 

sobre o assunto só foi publicada a partir de 1931 pela Associação Brasileira de Concreto 

(ABC), apresentando conteúdo mais completo do que a norma estadunidense134, porém 

bem menos restritiva, com cobrimentos muito inferiores aos exigidos por esta e pelas 

outras normas estrangeiras. A norma brasileira desprezava a agressividade ambiental, o 

que, na opinião do referido autor, a caracterizava como “temerária”, tendo em vista os 

problemas e prejuízos hoje enfrentados acerca da durabilidade de estruturas de concreto 

                                                        
134 NATIONAL ASSOCIATION of CEMENT USERS. Standard Building Regulations for the Use of Reinforced 
Concrete. Philadelphia, USA, Feb. 1910. 



276 

armado produzidas no Brasil no início do século XX. Esse conjunto de normas da ABC foi 

adotado pela Prefeitura do Distrito Federal por alguns anos (BIDART, 1939). Dentre 

outras diretrizes, o regulamento da ABC previa cobrimentos mínimos de 1cm para lajes 

internas e 1,5cm para lajes situadas no exterior e pilares e vigas no interior de edifícios, e 

2cm para estes elementos estruturais, quando em áreas externas, enquanto a norma 

americana previa cobrimento mínimo de 5cm para pilares, de 3,8cm para vigas e 2,5cm 

para lajes. 

Em 1937, uma série de normas que visavam a padronização de cálculos e a 

execução de obras em concreto armado foi publicada pela Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) e estas, juntamente com a norma da ABC, foram compiladas com 

algumas alterações, dando origem a um novo estudo elaborado pelo Engenheiro J. B. 

Bidart, do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) (REGULAMENTO NACIONAL..., 1939).  

A década de 1930 caracterizou-se por inúmeras discussões sobre a padronização 

de projetos e cálculos em concreto armado e pela elaboração de propostas baseadas, 

principalmente, em pesquisas aplicadas desenvolvidas nos Institutos de Tecnologia (IPT 

e INT), nas Associações brasileiras de concreto e cimento (ABC e ABCP) e nas experiências 

práticas alcançadas nos canteiros de obra. Diante das tentativas de padronização, 

destacaram-se os registros de duas reuniões dos Laboratórios Nacionais de Ensaio de 

Materiais, sendo a primeira, em 1938, e a segunda, em 1939. Na terceira conferência, 

ocorrida em 1940, que deu origem à ABNT, foi aprovada a primeira norma oficial 

brasileira sobre concreto armado: a NB-1 – Cálculo e Execução de obras de Concreto 

Armado. Segundo Kaphan e Inoue (1999), após a criação e adoção da norma oficial, 

cessaram as discrepâncias no que diz respeito aos critérios relativos à produção e 

utilização do cimento na construção, anteriormente verificadas nas diferentes regiões 

brasileiras, diante da ausência de um padrão unificado.  

A NB-1, apesar de mais completa que os regulamentos anteriores, ainda poderia 

ser considerada bastante permissiva, se comparada às normas internacionais. Por 

exemplo, a proporção entre os materiais de construção componentes do concreto (traço) 

e a consistência da mistura deveriam ser obtidos “por meio de tentativas, entre diversas 

misturas com consistência satisfatória”, obedecendo um percentual de agregado miúdo 

entre 30 a 50% em relação ao volume total de agregados (BRASIL, 1940).  

O cobrimento mínimo para lajes, vigas e pilares permanecia bastante limitado, 

por exemplo. Os valores para vigas e pilares externos era de 2cm e, no interior do edifício, 
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de 1,5cm, enquanto que as lajes deveriam ter pelo menos 1cm de cobrimento quando 

situadas no interior e 1,5cm ao ar livre. A espessura mínima das lajes comuns variava 

entre 5, 7 e 12cm (lajes de cobertura, lajes sem passagem de veículos e lajes com passagem 

de veículos) e de 12 ou 15cm para lajes cogumelo (para cobertura e passagens de veículos, 

respectivamente). A referida norma brasileira só foi publicada durante a Segunda Guerra, 

após a construção de edifícios emblemáticos em concreto armado executados neste país, 

alguns tomados como referências mundiais na época: o edifício Martinelli (1929), em São 

Paulo, o edifício do Jornal A Noite (1930) e a estátua do Cristo Redentor (1931), ambos no 

Rio de Janeiro, e o Elevador Lacerda (1930) em Salvador.  

Antes da publicação da NB-1 (1940), as diretrizes para os projetos estruturais 

eram retiradas de normas elaboradas por associações internacionais135, dos 

regulamentos da ABC e da ABCP, de artigos de revistas técnicas (como a revista Concreto, 

publicada no RJ) e de livros de autores reconhecidos mundialmente. As construções em 

concreto armado deveriam, ainda, seguir os códigos de obras municipais.  

Na seção a seguir, são dispostos alguns parâmetros normativos relativos ao 

período estudado nesta tese. 

 

6.1 DISPOSIÇÕES NORMATIVAS NO PERÍODO ENTRE GUERRAS 

No período entre guerras, Salvador já possuía códigos para regulamentação das 

construções, que foram identificados a partir da pesquisa documental: o Codigo de 

Posturas Municipaes da Cidade do Salvador (INTENDENCIA...,1921) e a Lei nº1.146 de 

1926, que regulava as construções, as reconstruções, os acréscimos e as modificações de 

edifícios (MUNICIPIO...,1927)136.  

O Código de 1921, apesar de conter razoável quantidade de exigências, inclusive 

pés-direitos mínimos, e diretrizes sobre áreas de insolação e ventilação nos edifícios, no 

que diz respeito a construções em concreto armado (ou cimento armado), é bastante 

genérico. No Capítulo IX, que dispõe sobre as “áreas, construcções em cimento armado e 

installações electricas”, apenas a Postura nº62 trata sobre o assunto, conforme 

reproduzido a seguir:  

                                                        
135 A exemplo das normas da ASTM e da DIN, como a DIN 1045 (Plain, reinforced and prestressed concrete 
structures), cuja primeira versão data de 1925. 
136 Esta Lei só foi revogada em 1948, quando foi promulgado o Decreto-Lei nº401 de 24 de março de 1948, 
derivado do plano elaborado para Salvador pelo EPUCS – Escritório do Plano Urbano da Cidade de Salvador 
(1943-47). 
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Todas as óbras em concreto armado, serão calculadas tendo-se em vista 
as máximas sobrecargas que terão de supportar, cargas fixas, cargas 
rolantes, cargas accidentaes, choques, pressão de vento, etc., e serão 
executadas depois de preenchidas as exigencias do Regulamento que fôr 
baixado pela Directoria de Obras Municipaes sobre o assumpto 
(INTENDENCIA...,1921, p. 29).  

As informações superficiais existentes neste Código, sobre o concreto armado, 

baseavam-se nas cargas que deveriam ser consideradas nas edificações, faziam referência 

a uma regulamentação até então inexistente e refletiam a tímida aplicação prática nas 

construções da cidade. Esta situação é condizente com a pequena quantidade de projetos 

e documentos encontrados nos arquivos referentes aos distritos pesquisados relativos à 

construção ou reforma de edifícios, em que aparecem elementos construtivos com o dito 

material. É provável que o alto custo do cimento – até então importado137 –, tenha 

contribuído significativamente com a superficialidade das informações relativas ao 

concreto armado existentes neste Código.  

Em linhas gerais, a Lei nº1.146, de 1926, era muito mais completa e mais 

detalhada em relação a todos os capítulos existentes no Código de 1921. A Seção II, do 

segundo capítulo, tratava sobre materiais de construção, dentre eles o cimento Portland, 

subdividido em “cimento importado” (artigo 168) e “cimento de produção nacional” 

(artigo 169). O cimento importado só poderia ser utilizado se seguisse as especificações 

oficiais do país de procedência138. O cimento de produção nacional, por sua vez, deveria 

ser ensaiado quanto à densidade, peso específico, constância do volume e da composição 

e tempo de pega (início e fim) em laboratório “acreditado”, ficando a critério da Diretoria 

de Obras e Viação da Intendência a necessidade de realizar ensaios mecânicos.   

O artigo 171 da referida lei fazia referência a considerações acerca dos materiais 

componentes da mistura do concreto (areia granular, angulosa e limpa; cimento 

obedecendo aos artigos 168 e 169, já mencionados, e pedregulho ou material similar, 

resistente e duradouro). Entretanto, havia um capítulo específico para tratar de 

estruturas em concreto armado (Capítulo IV – Do cimento armado), onde eram 

mencionados os testes de compressão e cisalhamento, aos quais um corpo de prova 

deveria ser submetido, e as fórmulas para o cálculo do momento fletor em lajes e vigas. 

                                                        
137 A primeira fábrica de cimento brasileira com produção expressiva, a Companhia de Cimento Portland 
Perus, só veio a se estabelecer em 1926, no Estado de São Paulo, conforme mencionado no capítulo 5.   
138 Apesar disto, o parágrafo único do artigo 168 registra que, em caso de dúvida sobre as especificações, a 
Intendência poderia pedir a repetição dos testes a serem realizados em “laboratorio acreditado, na 
proporção de um ensaio a cada lote de 50 barricas ou menos” (MUNICIPIO..., 1927, p.72).  
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Essa formulação é apresentada no Quadro 8, em que P é a carga (o peso próprio mais 

sobrecarga), por unidade linear, e L a largura do vão. 

	

Quadro	8 – Fórmulas para cálculo do momento fletor em lajes e vigas, segundo dados da Lei nº1.146/26 

Tipo	de	elemento	estrutural	 Fórmula	para	cálculo	do	momento	fletor	
Laje: cálculo do momento fletor no centro 
do vão e no suporte 

��²

12
 

Viga: cálculo do momento fletor no meio 
dos vãos centrais em um dos suportes 
intermediários 

��²

12
 

Viga: cálculo do momento fletor no meio 
dos vãos do topo 

��²

10
 

Vigas e lajes contínuas apoiadas sobre dois 
vãos:  cálculo do momento fletor no 
suporte central e próximo ao meio 

��²

10
 

Vigas contínuas: cálculo do momento 
fletor no topo das vigas 

��²

16
 

Fonte: Lei nº1.146 (1926, p. 92) 

 

O mesmo capítulo da lei fixava a espessura mínima das lajes de piso em 8cm e de 

cobertura em 6cm, e mencionava o cobrimento mínimo das barras nos elementos 

estruturais em 25mm. Apresentava também dados sobre o espaçamento das barras nas 

lajes, o traço e a resistência mínima da argamassa para concreto e a possível substituição 

de areia por pó de pedra. Havia, ainda, referências ao modo de execução do concreto na 

obra e a orientação de mantê-lo hidratado por pelo menos 7 dias (cura úmida), uma das 

práticas dos dias atuais.  

Para absorver o esforço cortante, as vigas deveriam ter armaduras constituídas 

por estribos ou barras inclinadas colocados “alto a baixo da viga, e convenientemente 

ligado a armadura horizontal” (MUNICIPIO..., 1927, p.94). Segundo a lei, 2/3 do esforço 

cortante seria evitado com o uso dos referidos componentes para “reforço da alma” e o 

outro terço restante equilibrado pelo concreto. 

O artigo 246 permitia que os cálculos para concreto armado seguissem regras 

diferentes das estabelecidas pela lei em questão, desde que justificadas pelo interessado 

(requerente) e aceitas pela Diretoria de Obras e Viação do Município. Neste contexto, 

pode-se citar o cálculo estrutural para o Edifício Bahia139, que fazia referência ao uso de 

                                                        
139 Edifício Bahia, sito à Rua Padre Vieira, nº11-13 (atual Rua do Tesouro), de autoria da Companhia 
Construtora Nacional. O cálculo, datado de 1938, compunha um processo de solicitação de isenção de 



280 

outra legislação: O Decreto nº6000 do Distrito Federal (DF). Tratava-se do Regulamento 

para Construcções em Concreto Armado da Prefeitura do Distrito Federal, promulgado em 

01 de julho de 1937140 e elaborado pelo Serviço de Propaganda Urbanística da Secretaria 

Geral de Viação e Obras da Prefeitura do Distrito Federal, naquela época, o Rio de Janeiro 

(PREFEITURA..., 1937). Especula-se que a opção pelo Regulamento do DF tenha sido em 

função do maior grau de detalhamento do Código do Rio de Janeiro em relação à Lei 

soteropolitana, e de sua importância, já que serviu de modelo para diversas cidades 

brasileiras na elaboração de decretos e leis similares, inclusive para a norma NB-1, de 

acordo com Cardeman e Cardeman (2006).  

Como parâmetro para os cálculos atuais de estruturas de concreto armado, 

utilizou-se para a análise comparativa duas normas brasileiras: a NBR 6120 (1980) – 

Cargas para o cálculo de estruturas de Edificações e a NBR 6118 (2014) – Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento. A primeira fornece dados para determinação de 

valores das cargas a serem consideradas nos projetos estruturais de edificações de 

diversas naturezas, dividindo-as em carga permanente (peso da estrutura e dos 

elementos fixos) e carga acidental (variável e dependente do uso a que a edificação se 

propõe). A segunda estabelece requisitos básicos para nortear a elaboração de projetos 

de estruturas em concreto simples, armado e protendido, sejam elas dos mais variados 

tipos, tais como edifícios residenciais, comerciais, pontes, portos, obras hidráulicas, entre 

outros.  

 

6.2 RECORTES SOBRE OS CÁLCULOS ESTRUTURAIS DE EDIFÍCIOS 

SOTEROPOLITANOS 

A partir dos dados obtidos na pesquisa documental sobre a normativa existente 

no período entre guerras e a atual, serão feitas considerações sobre os memoriais de 

cálculos estruturais pertencentes aos processos para obtenção de licença para construção 

de edifícios submetidos à avaliação da Diretoria de Engenharia da Intendência Municipal 

(1890 – 1929) ou da Prefeitura (a partir de 1929), existentes no AHMS.  

                                                        
impostos prediais iniciado em 1939 e finalizado em 1940 (AHMS, Fundo Intendência Municipal, Distrito da 
Sé, Caixa 11, 1940-1944). 
140 O Decreto nº6.000 foi revogado em 24 de julho de 1944 por meio do Decreto nº7.857, que estabelecia 
que os cálculos e a execução de obras em concreto armado deveriam seguir as normas brasileiras existentes 
desde 1940.  
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É preciso registrar que muitos desses documentos encontram-se incompletos ou 

referem-se apenas a um tipo de elemento estrutural em concreto armado, o que 

impossibilitou uma análise quantitativa e dificultou a análise qualitativa das estruturas 

em concreto do período. Os edifícios analisados, seus respectivos endereços, usos e 

conteúdo dos cálculos estão listados no Quadro 9, a seguir. 

 

Quadro	9 – Edifícios analisados e conteúdo dos cálculos 
Data	do	
processo	

Endereço	 Uso	 Proprietário	 Construtora	 Engenheiro	 Conteúdo	

1922 
Rua 

Portugal, 5 
Prédio 

comercial 
Cia. brasileira de 

Linhas para Coser 
E. Kemnitz 
Cia. Ltda. 

Eng. calculista 
Armando 

Carneiro da 
Rocha 

Cálculo de 
pilares, vigas e 

fundação 

1928 
Av. Estados 

Unidos  
Prédio 

comercial 
Tude Irmão e Cia. 

E. Kemnitz 
Cia. Ltda. 

---- 
Cálculo de laje, 
vigas e pilares 

1933 
 

Av. Jequitaia, 
47, 49 e 51  

Papelaria 
Vera Cruz 

Eloy Magalhães ---- 
Eng. calculista 
Oscar Caetano 

Cálculo de lajes, 
vigas e pilar 

Ladeira da 
Praça, 1 

Prédio de 
salas 

comerciais 

Manoel Moreira 
Gradin 

Cia 
Construtora 

Nacional 

Eng.  
calculista 

Aristóteles 
Góes 

Cálculo de laje, 
pilares, vigas  e 

fundação 
(sapata) 

Av. da 
França 

Instituto do 
Cacau da 

Bahia 

Socied. Cooperativa 
de 

Responsabilidade 
Ltda. Instituto do 

Cacau da Bahia  

Christiani & 
Nielsen 

Eng. 
construtor Kaj 

Hansen 

Cálculo para 
lajes cogumelo, 

laje simples, 
vigas e pilares 

1934 
Rua 

Jerônimo 
Tomé, 3 

Cine 
Excelsior 

Congregação 
Mariana de S. Luiz 

Emílio 
Odebrecht & 

Cia 

Eng. calculista 
Emílio 

Odebrecht 

Cálculo de parte 
do piso do salão 
de projeção, laje 

da galeria, 
marquise e 

vigas 

1940 
Rua Padre 

Vieira, 11-12  
Edifício 
Bahia 

Antonio Ferreira de 
Souza 

Cia 
Construtora 

Nacional 

Eng.  
calculista 

Aristóteles 
Góes 

Cálculo de lajes 
em cruz, vigas, 

pilares e 
fundação 
(sapatas) 

 
 

Na sequência, serão brevemente descritos os dados dos cálculos encontrados 

para cada edifício existente no Quadro 9.  

 
•  Prédio	comercial	para	a	Cia.	brasileira	de	Linhas	para	Coser	(1922)	

 
Para a construção do prédio comercial sito à Rua Portugal, 5 (distrito da 

Conceição da Praia), foram apresentados cálculos de pilares, vigas T e fundações em bloco 

escalonado de concreto. Trata-se de um projeto elaborado pela filial da construtora alemã 

E. Kemnitz, baseado provavelmente nas normas daquele país para o cálculo, visto que não 



282 

existia legislação municipal detalhada sobre o assunto em Salvador no ano de 1922. 

Apesar da inexistência de legislação detalhada, nos despachos que compõem o projeto, foi 

exigida a apresentação do “cálculo de resistência de modo facil de verificação” e a 

execução de uma camada impermeável de 15cm ao longo da área ocupada pela 

construção, de traço 1:3:5 (cimento: areia: pedra britada), de acordo com a Postura 47 do 

Código de Posturas Municipaes de 1921.  

Tratava-se de um edifício de três pavimentos em que o peso específico do 

concreto armado utilizado para o carregamento de lajes, vigas e pilares foi de 

2.400kgf/m³ (24kN/m³). Para o concreto simples, o peso específico considerado foi de 

22kN/m³.  

A fundação era em bloco de concreto escalonado, armado apenas na primeira 

camada (75x75cm), em contato com o pilar, sendo as demais executadas em concreto 

simples, conforme Figura 213. 

 
Figura	213 – Detalhe do cálculo da fundação do prédio da Cia. Brasileira de Linhas Para Coser (1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Os pilares possuíam seção quadrada de 40x40cm no térreo, 32x32cm no primeiro 

andar e 27x27cm no segundo andar, considerando em seus cálculos a carga vertical de 

1.000kgf/m² para os pilares do térreo e 400kgf/m² para os do primeiro pavimento.  

As vigas possuíam seções que variavam entre 22x30cm a 28x45cm no segundo 

pavimento e 26x40cm e 30x60cm no térreo, bastante robustas para um edifício de três 

pavimentos, e eram em T, com armadura dupla (armação dobrada) (Figura 214). 
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Figura	214 – Detalhe do croqui de uma viga T do prédio da Cia. Brasileira de Linhas Para Coser (1922) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

As bitolas dos ferros especificados no projeto eram dadas em polegadas e não em 

milímetros, como nos projetos de estruturas de concreto atuais. Nota-se ainda, para uma 

mesma laje, a especificação de ferros de diferentes diâmetros, o que também raramente 

acontece hoje.  

 

• Prédio	comercial	da	Tude	Irmão	e	Cia	(1928)	
 

Os cálculos constantes no processo para obtenção de licença para construção do 

prédio comercial da Tude Irmão e Cia., sito à Av. Estados Unidos (distrito da Conceição da 

Praia), também foram elaborados pela construtora alemã E. Kemnitz, seis anos mais tarde 

do que o projeto abordado no item anterior. São cálculos estáticos para uma laje, uma viga 

transversal e outra longitudinal, além de pilares.   

Tratava-se de um edifício de quatro pavimentos a serem ocupados com salas de 

escritórios no térreo e provável depósito de uma loja, conforme indícios existentes na 

planta baixa. A carga adotada foi de 500kgf/m², compatível com a carga recomendada 

para o cálculo de lajes de edifícios comerciais ou pequenas fábricas, segundo o Decreto do 

DF publicado em 1937, quase 10 anos depois deste projeto ter sido submetido à 

aprovação. Na Lei Municipal nº1.146 (1926), não existiam valores de cargas em função do 

uso do edifício a serem considerados. A laje adotada possuía a espessura de 10cm, 

conforme Figura 215. 
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Figura	215 – Cálculo da carga para laje do Ed. Tude Irmão e Cia  

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 

 

Nestes cálculos, as considerações feitas no projeto para a Cia. Brasileira de Linhas 

para Coser sobre os valores de peso específico para o concreto armado e a especificação 

da armadura em polegadas são pertinentes a este projeto também.  

Os pilares sofriam redução gradativa de sua seção à medida em que ganhavam 

altura. No térreo, estes possuíam seção igual a 55x55cm, passavam a 48x48cm no 

primeiro, 40x40cm no segundo e 35x35cm no último. Não havia menção sobre o 

cobrimento em nenhuma das estruturas, apesar de no ano de 1928 já ter sido promulgada 

a nova lei que regulava as construções em Salvador (Lei nº1.146/1926) e estabelecida o 

valor de 25mm para o cobrimento de todos os elementos estruturais em concreto.  

 
• Papelaria	Vera	Cruz	(1933)	

 

O prédio da papelaria Vera Cruz situava-se à Av. Jequitaia, nº 47-49-51 (distrito 

do Pilar) e possuía dois pavimentos, sendo o térreo destinado a oficinas e o primeiro a um 

grande depósito, o que justifica a adoção de 500kgf/m² de carga vertical, por ser 

compatível com os valores utilizados na época para edifícios comerciais de mais de 50m² 

e pequenas fábricas, como é o caso da carga adotada no cálculo da estrutura do edifício 

comercial da Tude Irmão e Cia.  

Neste projeto, o peso específico considerado para o concreto armado também era 

de 2400kgf/m³ e, apenas nestes cálculos, encontrou-se a especificação do cobrimento 

adotado: 20mm, valor menor do que o recomendado pela legislação municipal 

soteropolitana, porém de acordo com o valor estipulado na norma da ABC (1931), já 
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publicada, considerando que o projeto para construção deste edifício datava de 1933. É o 

único dos cálculos analisados elaborado por um profissional local e não pelas grandes 

construtoras que possuíam sede na Bahia.  

Há cálculo para laje, vigas e pilar. O pilar calculado possuía seção de 30x30cm; as 

vigas, dimensão de 10x30cm e a laje 9cm, compatível com o valor estipulado no código de 

obras vigente no período para lajes de piso.  

 

• Prédio	de	salas	comerciais	na	Ladeira	da	Praça	(1933) 
 
O projeto para construção do edifício de propriedade do Sr. Manoel Moreira 

Gradin, sito à Ladeira da Praça, 1 (distrito da Sé) possuía cinco pavimentos (porão, térreo, 

1º, 2º e 3º andares) e mais um terraço. No térreo havia uma loja com acesso independente 

e os demais pavimentos acima (1º ao 3º) possuíam salas comerciais. No porão, 

possivelmente funcionaria um depósito e localizava-se o reservatório inferior, enquanto 

no terraço estava o reservatório superior.  

O valor relativo à carga em função do uso foi de 300kgf/m², menor do que o 

recomendado pelo regulamento do DF, no qual a carga para edifícios comerciais deveria 

ser 500kgf/m², que viria a entrar em vigor quatro anos depois deste projeto.  

Assim como nos outros, o peso específico adotado para o concreto armado, 

também era de 2400kg/m³.  

No memorial foram apresentados cálculos para laje do primeiro andar (que pode 

ser tomado como pavimento tipo) e dos pilares mais carregados, com dimensão de 

25x25cm no primeiro, segundo e terceiro andares. Neste projeto, a especificação da 

armadura apresentava uma única espessura (bitola), diferente dos outros. Havia também 

o cálculo para a fundação do tipo sapata isolada.  

A laje calculada possuía 8cm de espessura, condizente com o valor mínimo 

estipulado pela norma municipal.  

 
• Instituto	do	Cacau	da	Bahia	(1933)	

 
Os cálculos apresentados para a construção do Instituto do Cacau, localizado na 

região do Porto de Salvador, no quarteirão delimitado pelas Av. da França, Rua Estados 

Unidos, Rua da Espanha e Rua da Noruega, referem-se a um edifício de cinco pavimentos 

e mais um subsolo com a casa forte, os reservatórios e esteiras rolantes que levavam a 

mercadoria do porto até o edifício e também faziam o caminho contrário. 
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Como já mencionado, cerca de 2/3 do edifício destinava-se a um armazém para 

beneficiamento do cacau, utilizando uma estrutura inovadora, tanto do ponto de vista da 

tecnologia empregada para a atividade, quanto da técnica construtiva. Pela primeira vez 

em Salvador, foi projetada e construída uma laje do tipo cogumelo, calculada e executada 

pela construtora Christiani & Nielsen. 

No documento encontrado, consta o cálculo de laje com vigas (parte 

administrativa), laje chata – Pilzdecke (Cogumelo) na parte do armazém e de fundações 

do tipo estaca, possivelmente de madeira, tendo em vista o relato do prof. Mário 

Mendonça, que ouviu do Sr. Norberto Odebrecht esta informação. Os blocos de 

coroamento (ou blocos de amarração) eram em concreto armado. O peso específico do 

concreto armado existente no projeto para toda a estrutura era de 2400kgf/m³. 

O cálculo da laje cogumelo, conforme documento encontrado, foi realizado com 

base no "regulamento de New York para lages chatas”, nos quais foram consideradas a 

sobrecarga de 480kgf/m², valor inferior ao determinado no Decreto do DF para pequenas 

fábricas com máquinas de até 500kg, publicado quatro anos mais tarde. Havia, ainda, o 

valor de 1500 kgf/m², considerado no cálculo que possivelmente corresponde ao peso do 

maquinário utilizado. O espaçamento entre colunas, no armazém, seguia a modulação de 

5,00m por 5,52m (de eixo a eixo), conforme Figura 216. 

 

Figura	216 – Trecho do cálculo para lajes chatas do projeto do Instituto do Cacau (1933) 

 

Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 
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Esse espaçamento modular era condizente com as diretrizes mencionadas por 

Segurado (s/d) para lajes sem vigas – sistema americano, conhecido como Flat Slab floor, 

ou seja sobrado de laje plana, cogumelo ou laje fungiforme – que consistia em laje de 

concreto armado de espessura uniforme sem a necessidade de vigas, para possibilitar o 

aumento do pé-direito (neste projeto igual a 5m), “ganhando a estética com isso pela 

desaparição das vigas mestras ou secundárias, características dos sobrados de cimento 

armado, cujo aspecto nem sempre é agradável” (SEGURADO, s/d, p. 397). Para tanto, os 

pilares deveriam ser dispostos de maneira a dividirem a superfície da laje em quadrados 

(ou retângulos de proporção máxima 1:1,5), formados por quatro colunas ou duas colunas 

e uma parede ou quatro paredes e uma coluna, recebendo um capitel largo, normalmente 

em formato de tronco de cone invertido. No ponto de encontro, a laje era reforçada com 

uma malha de armadura composta por feixes de ferro perpendiculares e transversais aos 

pilares e outra malha em diagonal para resistir ao esforço transverso (cortante), conforme 

Figura 217 (SEGURADO, s/d).  

 

Figura	217 – Desenho esquemático do sentido das armaduras de uma laje cogumelo 

 
Fonte: Segurado, s/d, p. 399 

 

As lajes vigadas possuíam espessura de 9cm, compatível com a legislação 

municipal vigente (8cm), e as lajes cogumelo de 18cm – maior do que o mínimo exigido 

nas normas posteriores do INT (15 cm). Não havia referência à espessura do cobrimento. 

Notou-se, assim como nos outros projetos, a modificação na seção dos pilares à 

medida em que ganham altura. No térreo, os pilares foram calculados com a seção de 
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70x70cm até a laje prevista para uma futura sobreloja, e desta laje até o primeiro 

pavimento, 56x56cm, no primeiro pavimento de 46x46cm, no segundo de 36x36cm e no 

último de 25x25cm, sendo este para apoiar laje vigada, conforme Figura 218. 

 

Figura	218 – Trecho do cálculo para pilares do projeto do Instituto do Cacau (1933) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Conceição da Praia 
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• Cine	Excelsior	(1934)	
 
O cine Excelsior, localizado na Rua Jerônimo Tomé, 3 (distrito da Sé) – atual Praça 

da Sé – pertencia à Congregação Mariana de São Luiz e foi construído onde funcionou o 

Cine São Jerônimo (em atividade até 1933). A Emílio Odebrecht & Cia. foi responsável 

pelos cálculos apresentados para reconstrução do prédio em 1934.  

Tratava-se de uma reforma para um edifício de três pavimentos, sendo um deles 

a galeria (plateia superior) e os outros dois um subsolo/porão (ocupado com depósitos) 

e o andar térreo. Os cálculos apresentados são da galeria, de parte do piso do salão de 

projeção e da marquise de acesso.  

Assim como nos demais projetos, o peso específico adotado para o concreto 

armado é de 2.400kg/m³. A sobrecarga utilizada tanto para o cálculo da galeria quanto 

para o do piso do salão de projeção foi de 400 kg/m², menor do que a recomendada pelo 

regulamento do DF (1937), publicado três anos depois. No cálculo da marquise, por sua 

vez, foi utilizada carga de 100kgf/m², também compatível com a carga especificada por 

este mesmo regulamento para telhados e forros que não fossem usados como depósitos. 

A marquise possuía 8 cm de espessura, acima do mínimo recomendado pela 

legislação municipal de 1926 (6cm), assim como pelo estudo do INT de 1939 (5cm). As 

lajes da galeria variavam a espessura entre 5 e 8 cm (5cm – placas B e H; 6cm – placa C; 7 

cm – placa D; 8cm – placas A, E e G), cujas indicações de localização estão na planta 

estrutural esquemática a seguir (Figura 219). 
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Figura	219 – Planta estrutural esquemática da galeria do Cine Excelsior (1934) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé  

 

As vigas, compatíveis com as dimensões atuais, variavam entre seções de 

12x50cm e 23x60cm, sendo as menores seções do tipo T e a maior, uma viga retangular. 

Eram armadas com estribos inclinados, conforme Figuras 220 e 221, possivelmente para 

aumentar a resistência daquelas. De acordo Segurado (s/d), as experiências alemãs, 

especialmente as da Wayss & Freytag e as do Laboratório de Stuttgart, comprovaram a 

eficiência do uso de estribos recurvados para cima nas vigas, junto aos apoios, no aumento 

da resistência em virtude da ação do “esforço transverso” (cortante), quando a armadura 

era reta. O mesmo autor salientava que era preferível utilizar barras recurvadas, pois 

possibilitavam aumento na carga de ruptura sem grande aumento nos custos da ferragem 

e da mão de obra, com inclinação de até 45° ou pouco menos141, e extremidades 

                                                        
141 Segurado (s/d) mencionou este ângulo em virtude da resultante do esforço transverso (cortante) e do 
escorregamento longitudinal possuir 45°, sendo racional utilizar a mesma inclinação para neutralizar a 
referida ação.  
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igualmente curvas envoltas por concreto na zona de compressão deste. As barras 

recurvadas também eram utilizadas em sistemas estruturais de lajes, tais como o de 

Hennebique (SEGURADO, s/d), conforme Figura 220. 

 

Figura	220 – Trecho da Secção AA do projeto estrutural da galeria do Cine Excelsior (1934) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 
	

Figura	221 – Secção AB do projeto estrutural da galeria do Cine Excelsior (1934) 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 
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• Edifício	Bahia	(1940)	
 

No cálculo apresentado à Prefeitura para obtenção de isenção de imposto predial, 

algumas particularidades foram percebidas, principalmente quanto ao valor de peso 

específico do concreto, identificação dos elementos estruturais e unidades adotadas.  

Notou-se que o peso específico do concreto armado utilizado para o 

carregamento de lajes, vigas e pilares foi de 2.400kgf/m³, similar aos outros cálculos 

encontrados.  Outra particularidade era a ausência de informação sobre o cobrimento 

adotado no projeto estrutural para os elementos construtivos em concreto armado, 

entretanto é provável que fosse de 10mm, considerando que neste projeto há a menção 

do Regulamento para Construcções em Concreto Armado da Prefeitura do DF (Decreto 

nº6.000/1937).  

Os elementos estruturais (lajes, vigas e pilares) no projeto foram numerados sem 

critério lógico (Figura 222), diferente do praticado atualmente, onde se numera os 

elementos segundo a ordem em que aparecem na planta, considerando o sentido da 

esquerda para direita, de cima para baixo. 

 

Figura	222 – Parte da planta estrutural esquemática do Edif. Bahia 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 
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Observando a planta estrutural, o autor nomeou duas lajes L1, como se fossem 

iguais. Entretanto, para a laje da direita ser considerada igual à da esquerda, deveria ser 

considerada a sua condição de apoio da borda superior, uma vez que quase metade de sua 

largura está adjacente ao poço do elevador, portanto não está completamente engastada 

(Figura 223). 

 
Figura	223 – Detalhe da planta estrutural esquemática do Edif. Bahia 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

• Outros	cálculos	encontrados	
 

Na pesquisa documental, cálculos relativos a pequenas reformas ou a um único 

elemento estrutural (marquise) também foram encontrados. Estes elaborados por 

engenheiros locais, em contraposição aos cálculos de edifícios inteiros encontrados no 

AHMS, que eram de autoria das grandes construtoras com filiais em Salvador, a exemplo 

da E. Kemnitz, da Companhia Construtora Nacional, da Christiani & Nielsen e da Emílio 

Odebrecht & Cia. 

Nestes memoriais, normalmente de reformas (substituição do assoalho por laje 

de concreto armado, construção de marquise, dentre outros), percebeu-se que os valores 

das cargas adotadas eram maiores dos que os utilizados atualmente, como na construção 

de uma marquise na fachada da Alfaiataria Londres, apoiada em vigas trapezoidais (no 
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formato das vigas que apoiam a laje do Corpo B da Pupileira Juracy Magalhães) que 

considerou o valor de 100kgf/m², também utilizado na marquise do projeto do Cine 

Excelsior . Por sua vez, os cálculos para a construção de outra marquise, à rua Barão de 

Cotegipe nº58 (Figura 224), adotou o valor de 300kgf/m² de sobrecarga. Neste mesmo 

projeto, observa-se a utilização de trilhos de aço como viga T, revestido de concreto – 

prática comum nos primeiros anos de uso do concreto armado no Brasil, já mencionada 

no capítulo 3, que trata sobre o Concreto, nesta tese. 

 

Figura	224 – Detalhe da marquise do prédio nº58, à rua Barão de Cotegipe 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito de Mares 

 
O mesmo acontece no projeto de reforma do prédio sito à Praça Cayru, nº11, de 

1932, conforme Figura 225. 

 

Figura	225 – Detalhe da laje do prédio nº11, à Praça Cayru 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito Conceição da Praia 

 
Os estribos inclinados, encontrados no projeto do Cine Excelsior, também 

apareceram nos projetos de remodelação de um prédio de propriedade do Trapiche 

Adelaide, sito à Rua Praia do Peixe (Ladeira da Preguiça), em 1932 (Figura 226), e no 

projeto de substituição do barroteamento em madeira por vigas de concreto do imóvel 

nº27 da Rua Portas do Carmo, de 1930 (Figura 227).  



295 

	

Figura	226 – Detalhe das vigas e armaduras do prédio à Rua Praia do Peixe (Ladeira da Preguiça), de 
1932 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Conceição da Praia 

 

 

Figura	227 – Detalhe das vigas e armaduras do prédio à Rua Portas do Carmo, nº27, de 1930 

 
Fonte: AHMS. Fundo Intendência. Distrito da Sé 

 

Diante do que se pôde notar nos memoriais de cálculos encontrados, verificou-se 

que os métodos de cálculos antigos não são iguais ao que se pratica hoje, mas observou-

se que alguns parâmetros estavam presentes nas normas antigas e continuam nas 

normativa atual (NBR 6120 e 6118), podendo ser comparados. São eles os valores de 

cargas considerados nos cálculos das lajes, o cobrimento	 mínimo para elementos 

estruturais em concreto armado e a espessura	mínima das lajes – comparação que será 

realizada na seção a seguir.  
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6.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE PARÂMETROS DE CÁLCULO 

 

Nesta seção, será apresentada uma síntese dos parâmetros de cálculo definidos 

(carga, cobrimento mínimo e espessura mínima), relacionando-os com os memoriais 

encontrados de edifícios soteropolitanos, cujos projetos datam do período entre guerras.  

A NBR 6120 (1980, tabela 1) estipula, para o concreto simples, o peso específico 

de 24 kN/m³ e de 25 kN/m³ para o concreto armado, diferente do atribuído ao concreto 

armado nos projetos antigos que era de 2.400kgf/m³ (24kN/m³), equivalente ao valor 

estipulado pela norma atual para concreto simples. A NBR 6120 relaciona, ainda, os 

valores mínimos para cargas verticais a serem adotados nos cálculos estruturais em 

função do uso do edifício, sendo ele destinado a atividade bancária, a residência, a cinema, 

a atividade escolar, à hospital, dentre outros, que varia entre 0,5 e 7,5 kN/m². Como a 

legislação municipal de Salvador não apresentava valores de cargas verticais, tomou-se 

como referência os existentes no Decreto nº6.000/1937 do Distrito Federal142. A seguir, 

o Quadro 10 apresenta um comparativo dos valores de sobrecargas a serem adotados no 

referido Decreto e os valores adotados na normativa atual.   

                                                        
142 Das normas que foram possíveis consultar, apenas a Lei nº6.000/1937 (Regulamento do DF) apresentou 
os valores de carga em função do uso do edifício, portanto foi feita a comparação entre esta e a NBR 
6120/1980. 
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Quadro	10 – Comparativo de sobrecargas a serem consideradas nos cálculos estruturais de concreto 
armado para construção de edifícios 

Elemento	estrutural	
Valor	estipulado	no	

Decreto	nº6.000:1937	(DF)	
Valor	mínimo	estipulado	na	

NBR	6120:1980143	

Telhados e forros não constituindo 
depósitos 

100kg/m² � 1 kN/m² 
Terraço: 2 kN/m² 
Forros: 0,5 kN/m² 

Sótãos não constituindo depósito 120kg/m² � 1,2 kN/m² Não especificado 
Piso de edifícios residenciais  200kg/m² �2 kN/m² 1,5 a 2 kN/m² 
Piso de edifícios comerciais e 
escritórios com menos de 50m² 

200kg/m² � 2 kN/m² 2 kN/m² 

Piso de edifícios comerciais e 
escritórios com mais de 50m² 

500kg/m² � 5 kN/m² 

Bancos: de 1,5 ou 2 kN/m² 

Galerias de arte, de lojas, 
hospitais, escolas, lavanderias: 3 
kN/m² 

Terraços 200kg/m² � 2 kN/m² De 0,5 a 3 kN/m² 
Salas de aula e salas de conferências 350kg/m² � 3,5 kN/m² 3 kN/m² 
Corredores em edifícios residenciais 350kg/m² � 3,5 kN/m² 2 kN/m² 
Corredores em estabelecimentos 
comerciais 

500kg/m² � 5 kN/m² 
 

2 a 3 kN/m² 

Teatros  5 kN/m² 
Cinemas 2 a 4 kN/m² 
Salas de reuniões, bailes, ginástica ou 
esportes 

Não especificado 

Matadouros e açougues Não especificado 
Livrarias, bibliotecas e arquivos 2,5; 4 ou 6 kN/m² 
Escadas e patamares 2,5 a 3 kN/m² 
Pequenas oficinas e fábricas de até 
200m² de piso, sem máquinas que 
pesem mais de 500kg 

Não especificado 

Arquibancadas e estádios 4kN/m² 
Garagens 800 kg/m² � 8kN/m² 3 kN/m² 

Fonte: Decreto nº 6.000 de1937 e NBR 6120 (1980) 

 

Como pôde-se perceber, se comparadas as sobrecargas recomendadas no 

regulamento municipal do DF – Decreto nº 6.000 e a norma atual (NBR6120:1980), boa 

parte dos valores mantêm-se compatíveis com o praticado atualmente. Nota-se a redução 

em lajes de garagens de veículos automotivos (redução de mais de 60% do valor de 

sobrecarga adotado), de arquibancadas (redução de 20%), de escadas (redução de 

aproximadamente 40%), de cinemas (redução de 20%), corredores (redução de cerca de 

40%), lajes de piso de edifícios comerciais (cerca de 40%) e aumento da sobrecarga 

adotada no cálculo para lajes de bibliotecas e terraços com acesso ao público. Apesar dos 

valores terem se mantido aproximadamente os mesmos, na norma atual há mais 

subdivisões das categorias, apesentando valores específicos de sobrecarga a serem 

                                                        
143 Como a NBR 6120 apresenta mais subdivisões nas sobrecargas, neste trabalho tentou-se sintetizar os 
valores. Caso haja dúvidas sobre os dados inseridos, consultar a referida norma.  
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adotados para lajes para diversos propósitos (funções) em um mesmo programa 

arquitetônico (ex. bancos: lajes de escritórios e sanitários x lajes de salas de diretoria e 

gerência).  

O cobrimento mínimo para elementos estruturais em concreto armado é 

determinado na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) e está relacionado à agressividade 

ambiental, classificada segundo o Quadro 11. As edificações em áreas urbanas 

enquadram-se na Classe II (meio urbano)144, o que indica agressividade moderada, com 

risco de deterioração pequeno da estrutura em concreto, implicando em um cobrimento 

de 25mm para lajes e 30mm para vigas ou pilares.  

 

Quadro	11 – Classe de agressividade ambiental e cobrimentos mínimos correspondentes 
Classe	de	

agressividade	
ambiental	

Agressividade	

Classif.	geral	do	
tipo	de	ambiente	

p/	efeito	de	
projeto	

Risco	de	
deterioração	
da	estrutura	

Cobrimento	mínimo	
(concreto	armado)	

Laje	 Viga/pilar	

I Fraca 
Rural 

Insignificante 20mm 25mm 
Submersa 

II	 Moderada	 Urbana	 Pequeno	 25mm	 30mm	

III Forte 
Marinha 

Grande 35mm 40mm 
Industrial 

IV Muito forte 
Industrial 

Elevado 45mm 50mm 
Respingos de maré 

Fonte: NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) 

 

Para edificações construídas em áreas urbanas, os valores adotados tanto em 

pilares, quanto em vigas existentes nos memoriais de cálculos dos edifícios analisados, 

diferem razoavelmente ao comparar-se a lei municipal de Salvador nº 1.146, de 1926; a 

norma da ABC, de 1931; o estudo do INT, de 1939 e a norma brasileira atual, a NBR 6118 

(ASSOCIAÇÃO..., 2014). Neste aspecto, as normas dos anos de 1930, admitiam valores 

muito inferiores aos praticados atualmente, com redução de praticamente 50% dos 

valores mínimos admitidos, conforme o Quadro 12. 

                                                        
144 Em Salvador, é comum adotar os valores indicados na Classe III para o cálculo de estruturas à beira mar, 
porém, para efeitos de comparação, considerando um valor médio, tomou-se como referência os valores 
recomendados para a Classe II.  
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Quadro	12 – Relação entre as normas e as espessuras mínimas de cobrimento das armaduras, 
considerando os valores da Classe II para agressividade ambiental (NBR 6118/2014) 

Tipo	do	
elemento	

Lei	Municipal	de	
Salvador	nº1.146	

de	1926	

Normas	da	ABC	
1931145	

Estudo	do	
INT	de	
1939146	

NBR	6118	
(2014)147		

Laje 

25 mm 

15 mm para lajes 
no exterior 

10 mm para lajes 
no interior 

10 mm, sendo 

admitido 20mm 

para pontes148 

25 mm 

Pilar 
20 mm 30 mm 

Viga  

Fonte: NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) – adaptada. 

 

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) estabelece espessura mínima para lajes 

maciças, variando de 7 a 16cm a depender do tipo, dos quais os mais importantes para 

esta tese apesentam-se no Quadro 13. 

 

Quadro	13 – Limites mínimos para espessura de lajes maciças – NBR 
6118 (Classe II) 

Espessura	(cm) Tipo	de	laje 
7 Laje de cobertura não em balanço 

8 Laje de piso não em balanço 

10 Laje de piso ou de cobertura em balanço 

14 Laje cogumelo  

16 Laje lisa 

Fonte: NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) – adaptada. 

 

Traçando um comparativo entre as espessuras mínimas das lajes recomendadas 

no estudo do INT elaborado por Bidart (Compilação das normas da ABC e da ABCP dos 

anos 1930), da Lei Municipal de Salvador nº 1.146 (1926) e a norma atual, percebe-se que 

as espessuras existentes no estudo do INT e da NBR 6118 são iguais para lajes de piso sem 

balanço, diferenciando-se no valor para laje de cobertura sem balanço, pois atualmente é 

exigido um valor um centímetro maior e para as lajes cogumelo, já que a NBR 6118 

(ASSOCIAÇÃO..., 2014) admite um valor um centímetro menor do que a espessura 

recomendada no final da década de 1930, como pode-se perceber no Quadro 14. 

 

                                                        
145 Dados apresentados por Helene (2004).  
146 Publicado pela Revista Concreto, nº18 (BIDART, 1939, p.116).  
147 Valores mínimos admitidos para construções em ambientes urbanos (classe II de agressividade 
ambiental). 
148 Ou grandes estruturas em condições desfavoráveis. 
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Quadro	14 – Espessuras mínimas das lajes em função do seu uso 

Tipo	do	elemento	
Lei	Municipal	de	

Salvador	nº1.146	de	
1926	

Estudo	do	INT	
(1939)	

NBR	6118	(2014)	

Laje de cobertura  6 cm 5 cm 
s/ balanço = 7 cm 

c/ balanço = 10 cm 

Laje de piso  8 cm  7 cm  
s/ balanço = 8 cm 

c/ balanço = 10 cm 
Laje de piso com 
passagem de veículos  -- 12 cm  

10cm (veíc. até 30kN) 
12 cm (veíc. acima de  30kN) 

Laje cogumelo -- 15 cm 14 cm 
Laje lisa -- -- 16 cm 

Fonte: NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014) – adaptada. 

 

Portanto, conclui-se que as normas antigas eram bastante permissivas e 

generalistas, permitindo a construção de elementos estruturais mais esbeltos do que os 

praticados em outros países, o que influenciou na imagem da arquitetura produzida nas 

primeiras décadas do século passado. De acordo com Vasconcellos (2016), as fotografias 

de edificações brasileiras que chegavam ao conhecimento de profissionais estrangeiros 

possuíam pilares mais delgados dos que os praticados em construções de outros países, 

como nos Estados Unidos, por exemplo, que pode ser atribuída a esta diferença entre as 

normas brasileiras e as estrangeiras.  

Aos edifícios brasileiros era permitida a redução na quantidade de concreto e de 

aço (menos 32% de concreto e menos 26% de aço), se comparados aos executados nos 

Estados Unidos, isto porque a norma americana, elaborada pelo American Concrete 

Institute (ACI), era genérica e tratava todos os tipos de construção da mesma maneira, 

sem levar em consideração as proporções da estrutura construída (VASCONCELLOS, 

2016).  

 Os baixos valores admitidos pelas normas brasileiras, ao mesmo tempo em que 

proporcionavam maior liberdade projetual e a execução de estruturas delgadas, 

contribuíram para redução da vida útil de edificações construídas no período, 

especialmente em cidades como Salvador, onde há forte incidência de agentes de 

degradação que reduzem a durabilidade do concreto (especialmente os cloretos), tendo 

em vista que a agressividade ambiental era praticamente desprezada nestas normas.  

Considerando os parâmetros normativos antigos, do período entre guerras, e a 

normativa atual para estruturas em concreto armado, elaborou-se um quadro-resumo 

comparativo com as considerações apresentadas (Quadro 15). 
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Quadro	15 – Considerações sobre parâmetros antigos de cálculo e os atuais 

Data		 End.	 Uso	 Proprietário	
Construtor
/	Engº	

Parâmetros	do	cálculo	
original	

Parâmetros	atuais	 Obs.	

1922 Rua Portugal, 5 Prédio comercial 
Cia. brasileira 

de Linhas 
para Coser 

E. 
Kemnitz 
Cia. Ltda. 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

 

Peso específico do C. 
simples = 2.200kgf/m³ 

Peso específico do C. simples = 
2.400kgf/m³ 

1928 Av. Estados Unidos  Prédio comercial 
Tude Irmão e 

Cia. 

E. 
Kemnitz 
Cia. Ltda. 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do CA = 
2.500kgf/m³ 

 

1930 
Rua Portas do 

Carmo, 27 
Prédio comercial 
(Subst. Assoalho) 

Mário Prisco 
Paraíso 

Mário 
Prisco 

Paraíso 
Estribos inclinados Estribos retos 

 

1932 

Rua Praia do Peixe 
(Preguiça) 

Prédio comercial 
(Subst. De 
assoalho) 

Trapiche 
Adelaide 

Osvaldo 
Martins 

Estribos inclinados Estribos retos  

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

Praça Cayru, 11 Não identif. 
Bráulio 
Xavier 

Osvaldo 
Magalhães 

Estribos inclinados Estribos retos 
 

1933 
 

Av. Jequitaia, 47, 
49 e 51  

Papelaria Vera 
Cruz 

Eloy 
Magalhães 

---- 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

 

Cobrimento de 20mm p/ 
laje 

Cobrimento de 25mm p/ laje 
(NBR6118) 

 

Lad. da Praça, 1 
Prédio de salas 

comerciais 

Manoel 
Moreira 
Gradin 

Cia 
Constr. 

Nacional 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

 

Av. da França 
Instituto do Cacau 

da Bahia 

Soc. Coop. de 
Responsabilid

ade Ltda. 
Instituto do 

Cacau da 
Bahia  

Christiani 
& Nielsen 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

As lajes possuem 
espessura 

compatível com o 
determinado pela 
legislação antiga e 

atual 

Redução de seção dos 
pilares x altura (4 

andares) 

Redução de seção pode ser 
justificada para maior número 

de pavimentos 

Esp. da laje vigada = 9cm 
Esp. da Laje cogumelo = 

18cm 

Laje vigada (Lei 1.146/26) = 
8cm 

Laje Cogumelo INT = 14cm e 
NBR6118 = 15cm 
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Data		 End.	 Uso	 Proprietário	
Construtor
/	Engº	

Parâmetros	do	cálculo	
original	

Parâmetros	atuais	 Obs.	

1934 
Rua Jerônimo 

Tomé, 3 
Cine Excelsior 

Congregação 
Mariana de S. 

Luiz 

Emílio 
Odebrecht 

& Cia 

Peso específico do C. 
armado = 2.400kgf/m³ 

Peso específico do C. armado = 
2.500kgf/m³ 

Sobrecarga para laje 
de cinema adotada 
era menor do que a 
estipulada no 
Decreto nº6.000 
(DF), mas 
compatível com a da 
NBR 6120. Para 
marquises o valor 
adotado era o dobro 
do usado hoje 

Estribos inclinados Estribos retos 

300kg/m² de sobrecarga 
adotado; 400kg/m² no 

Dec.nº6000 (DF) 

200 a 400 kg/m² de sobrecarga 
para cinemas 

100kg/m² sobrecarga 
marquise 

50kg/m² sobrecarga marquises 

Laje = 5-8cm 
Marquise = 8cm 

NBR6118: 
Laje = 7cm 

Marq. = 5cm 

1935 Rua Chile, 18 
Prédio Comercia 
Constr. marquise  

Israel 
Zimelson 

Israel 
Zimelson 

100kg/m² de sobrecarga 
marquise 

50kg/m² sobrecarga marquises 
 

 

Vigas T em trilho de aço 
Vigas com armadura em barras 

metálicas 

1938 
Rua Barão de 
Cotegipe, 58 

Prédio comercial 
Edgard 

Mattos Faria 

M. 
Marques 
de Souza 

Vigas T em trilho de aço 
Vigas com armadura em barras 

metálicas 

 

1940 
Rua Padre Vieira, 

11-12  
Edifício Bahia 

Antonio 
Ferreira de 

Souza 

Cia 
Construto

ra 
Nacional 

Cálculo da armação das 
lajes seguia as tabelas de 

Marcus 

Cálculos atuais seguem a NBR 
6118 Viga = 22cm. Larga 

se comparada aos 
padrões atuais p/ 

edif. De 9 
pavimentos Peso específico do C. 

armado = 2.400kgf/m³ 
Peso específico do C. armado = 

2.500kgf/m³ 
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Sobre a normativa antiga, a atual e os cálculos encontrados para edifícios de 

Salvador, observou-se que as normas municipais vigentes no período entre guerras 

(códigos de obras) eram muito superficiais, o que implicava na busca por outras normas 

nacionais ou referências mais detalhadas. 

Os valores adotados para as cargas verticais nos cálculos das estruturas em 

concreto alteraram-se em comparação aos valores utilizados nos dias de hoje, sendo 

usualmente adotadas cargas mais elevadas do que as fornecidas pela norma atual para os 

diferentes usos. Apesar disto, as cargas previstas ainda são coerentes com o praticado 

hoje. A NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO..., 1980) apresenta mais detalhes do que as normas 

antigas sobre a carga e o uso do ambiente para o qual a laje vai ser calculada, enquanto as 

normativa antiga apresentava valores únicos em função da utilização do edifício. 

O peso específico do concreto armado adotado nos cálculos encontrados era 

equivalente ao adotado hoje para concreto simples (2.400kgf/m³), sendo hoje utilizado 

para o referido material construtivo o peso específico de 2.500kgf/m³;  

Os estribos de vigas e lajes, algumas vezes, eram em barras chatas inclinadas, 

provavelmente para aumentar a resistência ao esforço transverso ou cortante, segundo 

Segurado (s/d).  

Houve significativa alteração no valor mínimo de cobrimento das estruturas em 

concreto armado ao se comparar os estudos da década de 1930, realizados no Sudeste 

(Regulamento INT, ABC, ABCP) e as normas atuais. A Lei Municipal de Salvador 

nº1.146/26, considerava um valor único para pilares, vigas e lajes (25mm), de acordo com 

o que é especificado na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014), atualmente, para lajes, mas 

inferior aos valores para vigas e pilares para edifícios de Classe II quanto à agressividade 

ambiental. 

As espessuras mínimas para as lajes também foram reduzidas em relação à Lei 

Municipal nº1.146/26, mas permanecem praticamente as mesmas se compararmos o 

estudo do INT, de 1939 (que deu origem à NB-1:1940, juntamente com as normas da ABC) 

e a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2014). 

 Havia redução de seção de pilares para cada pavimento, mesmo em edifícios de 

poucos andares, diferente do praticado atualmente, que considera um maior número de 

pavimentos para proceder com a redução. 
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7 CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

 

A pesquisa e a análise de documentos referentes à arquitetura produzida em 

Salvador, nas quase duas décadas compreendidas entre a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais (1919-1938), permitiu constatar que aquele foi um período de construção 

significativo de edifícios com estruturas em concreto armado na capital baiana. Nessa 

época surgiram novos programas arquitetônicos que revelavam uma mudança nos 

costumes da população; e assim foram, então, construídos hotéis, cinemas, edifícios de 

ensino e de saúde com programas complexos, equipamentos públicos voltados para o 

transporte, arranha-céus comerciais e residenciais, dentre outros. 

A profusão de ideias e a intenção de criar uma identidade nacional, mais 

compatível com os tempos modernos, culminaram com a construção de edifícios seguindo 

diversas manifestações arquitetônicas, das quais foi possível destacar quatro – a Eclética 

(remanescente do século XIX), a Neocolonial, a Art Déco e a Moderna –, que ora se 

apresentavam de maneira estrita, ora mescladas em uma única edificação. Em termos 

quantitativos, notou-se, nas solicitações de licença para construções na cidade, que o uso 

da estrutura de concreto armado foi mais significativo a partir da década de 1930, quando 

as arquiteturas ditas modernizantes ganharam força, especialmente as de características 

Déco.  

 Foi possível perceber que, em uma quantidade considerável de edifícios 

projetados no entre guerras, a estrutura em concreto armado começou a ser pensada em 

conjunto com o projeto de arquitetura, em relação ao agenciamento dos espaços internos, 

à tendência de modulação e racionalização da planta, à possibilidade de abertura de vãos 

maiores nas fachadas que contribuíssem com o conforto térmico e lumínico dos espaços 

e condições de higiene, aos espaços amplos e menos compartimentados do que os dos 

edifícios que utilizavam sistemas construtivos antigos. Estas preocupações ligadas à 

racionalização e à funcionalidade não estavam condicionadas pela escolha da linguagem 

arquitetônica adotada, apesar de mais evidentes em edificações de linguagem déco e 

moderna.  

Tomando como referência os exemplares analisados, a estrutura, em geral, 

apresentava-se mimetizada e/ou ornamentada nos edifícios de linguagem eclética e 

neocolonial que, apesar de empregarem uma tecnologia construtiva inovadora, ainda 

eram conservadores.  
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Nas manifestações Déco e Moderna, nota-se a tendência (e algumas vezes a 

efetiva participação) de elementos estruturais em concreto armado na expressão 

arquitetônica, tanto em planta quanto em fachada, a partir da criação de texturas, 

configuração de padrões que seguiam ritmos e marcação de acessos, conectando o espaço 

interno com o externo. A expressão tectônica consolidar-se-ia na arquitetura nas décadas 

seguintes, produzida no pós-Segunda Guerra, mas é importante ressaltar que a 

construção dos primeiros exemplares se deu ainda no entre guerras.  

Do ponto de vista técnico-construtivo, além das modificações geradas nos 

projetos, apontadas no parágrafo anterior, a utilização da estrutura de concreto armado 

nos edifícios projetados e/ou construídos no período estudado, foi fundamental para dar 

início à verticalização da cidade de Salvador, em um momento que edifícios a partir de 

sete andares eram considerados ‘arranha-céus’. 

A adoção deste tipo de estrutura também contribuiu com a inserção de sanitários 

e de áreas molhadas, segundo uma mesma prumada, nos edifícios. Estes espaços 

necessitavam de lajes para receber as instalações hidrossanitárias que eram dispostas em 

uma mesma prumada nos diversos andares, o que não seria viável quando se utilizava 

técnicas construtivas anteriores, a exemplo das paredes estruturais de alvenaria de pedra 

ou tijolo e adobe, com assoalhos em madeira.  

O concreto armado, no início do século XX, permitiu a releitura de marquises, 

anteriormente metálicas (usadas na arquitetura eclética do século anterior), que eram 

fundamentais para a proteção das intempéries, especialmente em um país como o Brasil 

e em uma cidade como Salvador, onde as chuvas são recorrentes durante quase o ano 

inteiro, assim como a incidência solar é alta. As marquises estavam bastante presentes 

nas construções novas e nas reformas, como comprovaram os projetos encontrados nos 

arquivos correspondentes ao período entre guerras em Salvador, como um elemento de 

interesse na expressão das fachadas dos edifícios. Nos edifícios, possibilitou, ainda, a 

introdução de balanços consideráveis (em varandas) e terraços que proporcionaram o 

aproveitamento de um espaço antes utilizado apenas como cobertura (telhado).  

A inserção da tecnologia do concreto armado, nos projetos e obras de edificações 

em Salvador, deu-se anos antes de sua popularização no Brasil por meio da Arquitetura 

Moderna, ainda no entre guerras, quando a indústria brasileira começava a despertar para 

a necessidade de produzir as matérias-primas utilizadas na sua execução. Portanto, pode-

se afirmar que a profusão de edifícios utilizando o concreto na estrutura ainda no período 
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estudado, incentivou a instalação de cimenteiras na Bahia, concretizada anos depois, em 

1953.  

A sua difusão deu-se pela pouca exigência de qualificação da mão-de-obra 

executora; por se tratar de um material construtivo relativamente barato, se comparado 

a outros existentes na época; e pelas novas demandas de ocupação do território com o 

adensamento das cidades, que gerou a necessidade de verticalização dos edifícios para 

melhor aproveitamento dos lotes. A verticalização só foi possível pela adoção do novo 

sistema construtivo, uma vez que outras alternativas disponíveis eram pouco viáveis 

economicamente, a exemplo da utilização de estrutura metálica, tendo em vista a 

produção insuficiente de perfis estruturais pela indústria siderúrgica brasileira para 

suprir as demandas da construção civil.  

Quanto aos parâmetros de cálculo utilizados no entre guerras, se comparados às 

normas brasileiras atuais quanto às sobrecargas consideradas nos cálculos, aos valores 

de cobrimentos mínimos e às espessuras mínimas das lajes, pode-se concluir que os 

valores adotados na legislação das primeiras décadas do século passado eram menores 

(exceto o valor médio das sobrecargas) e as normas, mais permissivas do que as atuais, o 

que culminou com a construção de elementos estruturais mais esbeltos do que os 

produzidos em outros países na mesma época, contribuindo com a leveza e elegância das 

estruturas nos edifícios brasileiros.  Atualmente, estes parâmetros foram modificados, 

tendo em vista a melhoria da durabilidade das edificações mais recentes.  

Espera-se que este trabalho contribua com a multiplicação do conhecimento 

sobre a inserção e difusão do concreto armado em Salvador no entre guerras e sua 

utilização expressiva anos antes da popularização da Arquitetura Moderna, despertando 

interesse para a interferência dos elementos estruturais de concreto armado no projeto 

de arquitetura.  

No entanto, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas quando se trata da 

investigação sobre o uso concreto armado em Salvador no período entre guerras. Alguns 

questionamentos que surgiram, mas não puderam ser respondidos na tese por motivos 

diversos, são listados a seguir, no intuito de ampliar os horizontes e gerar provocações, 

para que surjam novas pesquisas que venham colaborar com o entendimento das 

implicações da estrutura no projeto e do período efervescente para a construção civil: 
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1) De que maneira as instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas relacionam-se com 

a estrutura em concreto armado nos projetos do período entre guerras? São 

afetadas ou afetam as soluções estruturais e a expressão arquitetônica?  

2) Qual o papel da estrutura na produção em série? No período estudado, há 

preocupação com a elaboração seriada de elementos estruturais? 

3) Qual a relação entre os projetos elaborados por profissionais diplomados nas 

principais escolas de engenharia do país e os autodidatas? 

4) Considerando os prédios construídos no período já citado e ainda existentes nos 

dias de hoje, qual a relação entre a sua localização na cidade e seu estado de 

degradação provocado por circunstâncias ambientais? Até que ponto a degradação 

do concreto é influenciada pela localização dos edifícios na cidade? 



308 

REFERÊNCIAS	

 

A BELLEZA esthetica da urbs. Diário	de	Notícias, Salvador, 10 jan. 1933.  

 

A COMPANHIA Commercio Immóveis e Construcções. Diário	de	Notícias, Salvador, 30 mar. 1925. 

 

A DEMOLIÇÃO da Sé – A Bahia culta não quer a sua derrubada. Diário	de	Notícias, Salvador, 31 

jul. 1933. 

 

A FESTA da inauguração da “A Tarde”. A	Tarde, Salvador, p. 1, 13 mar. 1930. 

 

A INAUGURAÇÃO do serviço telephonico automático. Diário	de	Notícias, Salvador, p.1, 02 jul. 

1930. 

 

A MODERNIZAÇÃO da capital bahiana. Diário	de	Notícias, Salvador, 29 ago. 1935. 

 

A NOVA SEDE da Associação Atlética da Bahia. Técnica, n. 3, ano I, Salvador, s/p, 1941. Bimestral. 

 

A NOVA SEDE do Club Carnavalesco Fantoches da Euterpe. Técnica, n. 6, ano I, Salvador, s/p, 

1941b. Bimestral. 

 

A RECEPÇÃO do Ministro Senhor Gustavo Capanema. Diário	de	Notícias, Salvador, 18 out. 1937. 

 

ABRINDO RUAS e modernizando os bairros centraes. Diário	de	Notícias, Salvador, 13 abr. 1935. 

 

ALBERNAZ, Maria Paula; LIMA, Cecília Modesto. Dicionário	ilustrado	de	arquitetura. v. 1. São 

Paulo: Pro-editores, 1997-1998. 316p. 

 

ALMEIDA, Paulo Henrique de. A economia de Salvador e a formação de sua região metropolitana. 

In: CARVALHO, IMM., and PEREIRA, GC. (orgs.); Como	 anda	 Salvador	 e	 sua	 região	

metropolitana. 2 ed. Salvador: EDUFBA, 2008. 228 p. Disponível em: 

<http://books.scielo.org/id/36d/pdf/carvalho-9788523209094-02.pdf> Acesso em: 15 fev. 

2017 

 



309 

ALVES, Marieta. Henriqueta Martins Catharino – sua vida e sua obra. In: AGNELO, Geraldo Majella; 

SOUZA, Maria Julia Alves de; ALVES, Marieta. Museu	do	 traje	e	do	 têxtil. Salvador: Fundação 

Instituto Feminino da Bahia, 2003. p. 17-23 

 

AMARAL, Aracy. La invención de un pasado. In: AMARAL, Aracy. Arquitectura	 neocolonial:	

América	latina,	Caribe,	Estados	Unidos. São Paulo: Memorial, 1994. p. 11-17. 

 

AMARAL, Izabel. Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de 

perguntar. PÓS – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, v.16, n.26, dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43644/47266 > Acesso em: 01 abr. 2017.  

 

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. A Influência Italiana na Modernidade Baiana: o caráter 

público, urbano e monumental da arquitetura de Filinto Santoro.  19&20, Rio de Janeiro, v. I, n. 4, 

out. 2007. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_fs_vnaj.htm>. 

Acesso em 12 out. 2016. 

 

______. Arquitetura Moderna e as Instituições de Saúde na Bahia nas Décadas de 1930 a 1950. In: 

SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, Maria Renilda Nery (orgs.); História	da	saúde	na	

Bahia:	 instituições	 e	 patrimônio	 arquitetônico	 (1808-1958). Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz/Barueri: Editora Manole, 2011.  

 

______. A Rede de Ascensores Urbanos de Salvador: Do Guindaste dos Padres aos dias de hoje. In: 

VI COLÓQUIO LATINO-AMERICANO SOBRE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

INDUSTRIAL, 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: TICCIH Brasil, Centro Universitário Belas Artes, 

SESC-SP, Cinemateca Brasileira, 2012.  

 

______. Arquitetura	Moderna	na	Bahia,	1947-1951:	uma	história	a	contrapelo. 2v. 613 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2012. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1215/simple-

search?filterquery=Andrade+Junior%2C+Nivaldo+Vieira+de&filtername=author&filtertype=equ

als> Acesso em: 04 mai. 2016. 

 

AO LADO DOS vetustos casarões coloniaes a cidade que se renova e se remoça com numerosas 

construcções, Diário	de	Notícias, Salvador, 25 mar. 1939. 

 



310 

ARGAN, Giulio C. Arte	moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. Tradução: 

Denise Bottman e Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR	6118: Projeto de estruturas de concreto 

- Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

______. NBR	6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 1980. 

 

AZEVEDO, Paulo Ormindo de.	 Crise	 e	 modernização,	 a	 arquitetura	 dos	 anos	 1930	 em	

Salvador. In: SEGAWA, Hugo (org.). Arquiteturas no Brasil: anos 80. São Paulo: Projeto, 1988. 191 

p. p.14-18. 

 

______. Alexander S. Buddeüs: a passagem do cometa pela Bahia.	Arquitextos, ano 07, fev. 2007. 

Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/268> Acesso 

em: 28 abr. 2016 

 

______. Primórdios da Arquitetura	Moderna	Brasileira. In: BINA, Eliene Dourado e MONTEIRO, 

Nancy Santos (orgs.). Memória	da	Bahia	–	Palestras. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado 

da Bahia, 2009. V.1. p. 171-194. 

 

BAHIA. Inauguração dos novos ascensores. Diário	Oficial	do	Estado, Salvador, BA, 1 mai. 1930. 

p. 2647-2650. 

 

______. Edital de concurso para apresentação de projectos para a construcção da sede do Instituto 

de Educação. Diário	Oficial	do	Estado, Salvador, BA, 11 mar. 1936. p. 2846-2848.  

 

BAHIMA, Carlos Fernando. Transformações dominoicas: origem, trajetória e atualidade da 

estrutura típica da arquitetura moderna. Arquiteturarevista,	São Leopoldo, n. 2, vol. 8,  jul./dez. 

2012. Disponível em: < 

http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/article/viewFile/arq.2012.82.07/1312> 

Acesso em: 28 set. 2016.  

 

BARATA, Mário. Arquitetura, tradição e realidade brasileira. In: Alberto Xavier (org.). Arquitetura	

moderna	brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 1987. p.143-150 

 



311 

BARBOSA, Emiliano Côrtes. Escola	Politécnica	da	Bahia: Poder, política e educação na Bahia 

Republicana (1896-1920). 272 f. Dissertação (Mestrado) –  Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia, Universidade Federal da Fluminense, Niterói, 2010.    

 

BERENHAUSER JUNIOR, Carlos. A indústria do cimento no Brasil – Perspectivas. Boletim	

Geográfico, n. 217, ano 29, jul. ago. 1970. Rio de Janeiro: IBGE, 1970. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1970_v29_n217_jul_ago.pdf Acesso 

em: 27 jul. 2016.  

 

BIDART, J. Baptista. Ensaio de normas	nacionais para execução e cálculo de concreto armado. 

Concreto, Rio de Janeiro, v. 3, ano III, n. 18, p. 108-119, 1939. 

 

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Fluxos e influxos: Arquiteturas modernas, modernização 

e modernidade em Salvador na primeira metade do século XX. Arquitextos, ano 12, dez. 2011a. 

Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4158> Acesso 

em: 10 jan. 2016. 

 

______. Proposta	de	Tombamento	Estadual	do	Instituto	Central	Isaías	Alves (ICEIA). Salvador, 

UFBA/IPAC, 2011b.  

 

______. Parecer	sobre	a	reforma	da	Escola	de	Puericultura	Raymundo	Pereira	de	Magalhães	

pela	Secretaria	da	Saúde	do	Governo	do	Estado	da	Bahia. Salvador, UFBA, 2013.  

 

______. Luxo, luxúria e lixo: a presença e o esquecimento dos cinemas de Salvador. Arquitextos, 

São Paulo, v. 16, p. 01-12, 2015. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5884> Acesso em: 25 mar. 

2017.  

 

______. Aspectos arquitetônicos dos clubes de Salvador durante o século XX. Pós - Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, v. 23, p. 122-

141, 2016. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/107293> Acesso 

em: 25 mar. 2017. 

 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto	armado	eu	te	amo,	para	arquitetos. 2ª ed. São 

Paulo: Blucher, 2011. 254 p. 

 



312 

BRASIL. Decreto-lei	 n.	 2.773, de 11 de novembro de 1940. Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=42541> Acesso em: 21 jan. 

2017.  

 

BREITENBACH, Silvia Becher. A presença da arquitetura neocolonial em Salvador. Cadernos	

PPGAU da Universidade Federal da Bahia. v. 6., n.1, p.75-90, 2005a. 

 

______. A	 presença	 da	 arquitetura	 neocolonial	 na	 cidade	 de	 Salvador:	 apreciação	 do	

movimento	 enquanto	 contribuição	 para	 o	 repertório	 arquitetônico	 de	 Salvador	 (1920-

1940). 250 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2005b.  

 

BRITO, Mário da Silva. As coordenadas do século XX. In: XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura	

moderna	brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: PINI, 1987, p. 7-10. 

 

CALMON, Pedro. Cidade	do	Salvador. Rio de Janeiro: IBGE, 1941.  

 

CARDEMAN, David; CARDEMAN, Rogerio Goldfeld. O Rio de Janeiro nas alturas: a verticalização 

da cidade. Arquitextos, ano 7, nov. 2006. Disponível em: 

<http://mail.www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/295>. Acesso em: 15 jan. 

2017.  

 

CARDOSO, Luís Antonio. As capitais da administração colonial: Salvador. In: PESSÔA, José; 

PICCINATO, Giorgio (org.). Atlas	de	centros	históricos	do	Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2007. p. 26-35. 

 

CARVALHO, Gabriela; ROCHA, Cláudia Lacombe. A	aventura	do	 concreto	no	Rio	de	 Janeiro:	

1900-1936. Rio de Janeiro: SNIC, 2003. 126p. 

 

CARVALHO, João Dirceu Nogueira de. Sobre as origens e desenvolvimento do concreto. Revista	

Tecnológica, n. 1, v. 17, p. 19-28, 2008. Disponível em: < 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/8169/0> Acesso em: 02 jan. 

2017. 

 

CARICCHIO, Ernani (org). Cia.	Brasileira	 Imobiliária	e	de	Construções	S.A. Bahia. Salvador: 

Imprensa Vitória, 1946. 



313 

 

CASTRO, José Liberal de. Arquitetura eclética no Ceará. In: FABRIS, Annateresa (org.). Ecletismo	

na	Arquitetura	brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 208-255. 

 

CASTRO, Maria Helena Steffens de. O	 literário	 como	 sedução:	 a	 publicidade	 na	 revista	 do	

Globo. Coleção Memória das Letras. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 264 p.  

 

CHARLESON, Andrew W. Estrutura	aparente: um elemento de composição em arquitetura. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 216 p. 

 

COMISSÃO de Planejamento Econômico do Estado da Bahia. Desenvolvimento	 industrial	 da	

Bahia – Monografias industriais. Vol. 3. São Paulo: Sociedade SERETE de Estudos e Projetos Ltda, 

1966. 

 

CONTRASTES urbanos. Diário	de	Notícias, Salvador, 25 jun. 1936. 

 

CORRÊA, Paulo Roberto; PISANI, Maria Augusta Justi. A Estação de Mayrink do arquiteto Victor 

Dubugras: resgate de um patrimônio arquitetônico. Arquitextos, ano 10. Jun. 2009. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.109/44>. Acesso em: 06 jul. 2016. 

 

CORREIA, Telma de Barros. Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940.	Anais	do	Museu	

Paulista,  São Paulo,  v. 16, n. 2, p. 47-104, Dez.  2008.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

47142008000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27 ago  2015. 

 

______. O Art déco na arquitetura brasileira. Dossiê Art Déco. Revista	UFG, Goiânia, ano XII, n.8, 

p.14-18, julho 2010. Disponível em: < 

http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/Revista%20UFG%20-

%202010/Files/O%20art%20deco%20na%20arquitetura%20brasileira.pdf>. Acesso em: 20 

ago. 2015.  

 

COSTA, Lucio. Depoimento de um arquiteto carioca. In: Arquitetura	Brasileira.	Os cadernos de 

cultura. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 1952. 

http://docslide.com.br/documents/depoimento-de-um-arquiteto-carioca.html 



314 

COSTA, Lucio. Razões da nova architectura. Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do 

Distrito Federal. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/836> Acesso em: 

23/10/2015. 

 

D’AFFONSÊCA, Silvia Pimenta. Sistemas	 construtivos	 da	 Faculdade	 de	 Medicina. Trabalho 

apresentado à disciplina Trabalhos Programados, do Programa de Pós-graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. 2008. 21p. 

 

D’ALAMBERT, Clara Correia. Manifestações	da	arquitetura	residencial	paulistana	entre	as	

Grandes	Guerras. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 

São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-

03072014-164814/pt-br.php > Acesso em: 27 abr. 2015. 

 

DA “CASA DO GOVERNO” ao “Palacio Rio Branco”. Bahia	Illustrada, Salvador, ano IV, nº26, 1920. 

s/p. 

 

DEL BRENNA, Giovanna Rosso. Ecletismo no Rio de Janeiro (séc. XIX-XX). In: FABRIS, Annateresa 

(org.). Ecletismo	na	Arquitetura	brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 28-67.  

 

DEZOITO mil contos para o ‘Léste Brazileiro’. Diário	de	Notícias, Salvador, 12 nov. 1936. 

 

DOCOMOMO Bahia. Ficha	de	Avaliação	do	Cine	Excelsior. Salvador, s/d. p. 1-6.  

 

______. Guia	1	da	Arquitetura	Moderna	em	Salvador	-	Ficha	mínima	do	Elevador	Lacerda.	s/d. 

Disponível em: <http://www.docomomobahia.org/fm/docomomo_elevador_lacerda.pdf> Acesso 

em: 22 jun 2017. 

 

______. Guia	1	da	Arquitetura	Moderna	em	Salvador	-	Ficha	mínima	do	Instituto	Central	de	

Educação	 Isaías	 Alves	 (ICEIA). abr. 2007. Disponível em: 

<http://www.docomomobahia.org/fm/docomomo_iceia.pdf> Acesso em: 16 dez 2016. 

 

______. Guia	1	da	Arquitetura	Moderna	em	Salvador -	Ficha	mínima	do	Ed.	Dourado. abr. 2009. 

Disponível em: <http://www.docomomobahia.org/fm/docomomo_ed_dourado.pdf> Acesso em: 

27 nov 2015. 

 



315 

______. Guia	 1	 da	 Arquitetura	 Moderna	 em	 Salvador	 -	 Ficha	mínima	 da	 Pupileira	 Juracy	

Magalhães. jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.docomomobahia.org/fm/docomomo_pupileira.pdf> Acesso em: 16 dez 2016.  

 

DUARTE, Fernando. Participação do Brasil na 1ª Guerra trouxe ganhos modestos e baque 

econômico. BBC	 Brasil, Londres, 11 nov. 2014. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141110_brasil_guerra_fd> Acesso em 02 

jul. 2017.  

 

É HOJE um importante estabelecimento de crédito. Diário	de	Notícias, Salvador, 13 jul. 1934.   

 

É O ARRANHA-CÉOS da cidade. Diário	de	Notícias, Salvador, 03 jul. 1926. 

 

E TUDO MAIS será assim. Diário	de	Notícias, Salvador, 10 jan. 1934. 

 

É UMA JOIA e um encanto o Pavilhão da Pupilleira. Diário	de	Notícias, Salvador, 19 dez. 1935. 

 

ELEVADOR da Bahia. A	Casa. Rio de Janeiro, ano 7, nº62, jun. 1929.  

 

EMBORA NÃO inaugurado oficialmente. A	Tarde, Salvador, 02 mar. 1939. 

 

ESCOLA DE PUERICULTURA “Raymundo Pereira de Magalhães”. Técnica. Salvador, nº2, nov. 

1940.  

 

ESTIMULANDO o progresso da cidade. Diário	de	Notícias, Salvador, 19 jul. 1939. 

 

ESTUDO DE UMA casa residencial por Sátyro Brandão. Técnica. Salvador, nº3, 1941.  

 

FABRIS, Annateresa. O Ecletismo À luz do Modernismo. In: FABRIS, Annateresa (org.). Ecletismo	

na	Arquitetura	brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 280-294.  

 

FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Idealizações urbanas e a construção de 

Salvador moderna: 1850-1920. In: FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. 

(orgs.). Cidade	 &	 história:	 modernização	 das	 cidades	 brasileiras	 nos	 séculos	 XIX	 e	 XX. 

Salvador: UFBA; ANPUR, 1992. p. 53-68. 

 



316 

FICHER, Sylvia; ACABAYA, Marlene Milan. Arquitetura	moderna	brasileira. São Paulo: Projeto, 

1982. 123p. 

 

FICHER, Sylvia; SCHLEE, Andrey. Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado. In: 2º 

SEMINÁRIO DOCOMOMO N-NE, 2008, Salvador.	 Anais	 eletrônicos	 ... Salvador: DOCOMOMO 

Bahia, 2008. Disponível em: 

<http://www.docomomobahia.org/AF_Andrey%20Rostenhal%20e%20Sylvia%20Ficher.pdf> 

Acesso em: 04 set. 2015.	

 

FONSECA, Roger Pamponet da. “ESCRIPTÓRIO	TECHNICO	EMÍLIO	H.	BAUMGART”: Escola	do	

Concreto	Armado	e	a	Arquitetura	Modernista	Brasileira. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/19962> Acesso em: 10 set. 2016. 

 

FREITAS, Maria Luiza de. Christiani & Nielsen e a arquitetura do Concreto Armado no Brasil: 

indagações em torno da relação entre arte e técnica. In: 8º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2009, 

Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: DOCOMOMO BRASIL, 2009.  

 

______. Modernidade	concreta:	as	grandes	construtoras	e	o	concreto	armado	no	Brasil,	1920-

1937. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-

13012012-140118/pt-br.php> Acesso em: 24 fev. 2014. 

 

FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS. A	inserção	da	Bahia	na	evolução	nacional,	2ª	

etapa: 1890-1930. Salvador, BA: Fundação Centro de Pesquisas e Estudos, 1980. 213 p. 

 

GALEFFI, Ligia Larcher.	 A	 linguagem	Déco	na	 arquitetura:	 uma	dimensão	da	Arquitetura	

Moderna.	Salvador	nas	décadas	de	1930-1940. 230 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003.  

 

GIEDION, Sigfried. Espaço,	tempo	e	arquitetura:	o	desenvolvimento	de	uma	nova	tradição. 

Tradução Alvamar Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 949 p. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos	e	técnicas	de	pesquisa	social. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200 p.  

 



317 

GHIRARDELLO, N. Marquises	Modernas. In: 5 Seminário DOCOMOMO Brasil, 2003, São Carlos, 

2003.  

 

GUIMARÃES, Eduardo. Forma e racionalismo na arquitetura contemporânea brasileira. In: Alberto 

Xavier (org.). Arquitetura	moderna	brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 

1987. p. 203-210. 

 

HAJA TRANSPORTES! Diário	de	Notícias, Salvador, 22 mai. 1936.  

 

HELENE, Paulo. A nova NB 1/2003 (NBR 6118) e a vida útil das estruturas de concreto. In: 

SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES, 2., 2004, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: 

UFRGS, 2004. 

 

HELENE, Paulo; ANDRADE, Tibério. Concreto de Cimento Portland. In: ISAIA, Geraldo Cechella 

(org.). Materiais	de	Construção	Civil	e	Princípios	de	Ciência	e	Engenharia	de	Materiais. São 

Paulo: Ibracon, 2010. p. 905-944.  

 

ENCICLOPEDIA ITAÚ CULTURAL de Arte e Cultura Brasileiras. Hélio	Duarte. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa211708/helio-

duarte>. Acesso em: 11 de Mar. 2017. Verbete da Enciclopédia. 

 

HEROLD, Marc W. Entre o Açúcar e o Petróleo: Bahia e Salvador, 1920-1960. Espaço	Acadêmico. 

Maringá, nº42, nov. 2004. Disponível em: 

<https://www.espacoacademico.com.br/042/42cherold.htm#_ftn2> Acesso em: 17 fev. 2017.  

 

HOSPITAL DAS CLINICAS. O	Estado	da	Bahia, Salvador, 21 nov. 1948. s/p. 	

 

INTENDENCIA MUNICIPAL DO ESTADO DA BAHIA.  Codigo	de	Posturas	Municipaes: Cidade do 

Salvador. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1921.  

 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Elevador Lacerda, no 

município de Salvador, Estado da Bahia. Processo	 de	 tombamento	 nº1497-T-02. Brasília: 

IPHAN-sede, 2008. 

 

KAPHAN, Ana Carolina Sawaya; INOUE, Luciana Massami.  ABCP e ABNT: Contribuição histórica à 

construção econômica. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 3, 1999, São Paulo. Anais	



318 

eletrônicos... São Paulo: Núcleo do DOCOMOMO São Paulo, 1999. Disponível em: 

<http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B4F/Ana_kaphan.pdf>. 

Acesso em 18 jan. 2017.  

KESSEL, Carlos. Entre	o	pastiche	e	a	modernidade: arquitetura neocolonial no Brasil. 2002. 

Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2002.  

 

LEAL, Geraldo da Costa; LEAL FILHO, Luís. Um	Cinema	Chamado	Saudade. Salvador: Gráfica 

Santa Helena. 1997. 284 p. 

 

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Arquitetura	brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979. 158 

p. 

 

______. Ecletismo em São Paulo. In: FABRIS, Annateresa (org.). Ecletismo	 na	 Arquitetura	

brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 70-103. 

 

______. Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira do século XIX. 

Anais	 do	 Museu	 Paulista,  São Paulo, nº1, p. 95-106, 1993. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/anaismp/v1n1/a09v1n1.pdf> Acesso em: 20 nov 2015. 

 

______. El estilo que nunca existió. In: AMARAL, Aracy (coord.). Arquitectura	 neocolonial:	

América	latina,	Caribe,	Estados	Unidos. São Paulo: Memorial, 1994. p. 147-164. 

 

______. A Arquitetura dos modernistas. In: Literatura e sociedade. nº 7. São Paulo: USP, 2003-2004. 

p. 234-240. 

 

______. O modernismo arquitetônico em São Paulo. Arquitextos, ano 6, out. 2005. Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.065/413 Acesso em: 20 nov. 2015.  

 

LEVI, Rino. A arquitetura e a estética das cidades. In: Alberto Xavier (org.). Arquitetura	moderna	

brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 1987. p. 21-23.  

 

LIMA NETO, Alfredo Telles de. O	uso	do	concreto	e	da	argamassa	na	Arquitetura	Eclética	em	

Salvador	 -	 Bahia. 181 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005.    

 



319 

LINS, Eugênio de Ávila; SANTANA, Mariely Cabral de (orgs.). Salvador	e	Baía	de	Todos	os	Santos: 

Guia de arquitetura e paisagem. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 2012. 712 p. 

 

MARTINS, Alexandre Augusto. Liberdade	 estática,	 razão	 estética:	 permeabilidades	 entre	

arquitetura	 e	 engenharia	 na	 obra	 de	 Oscar	 Niemeyer. 257 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível 

em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-09092015.../alexandreaugusto.pdf> 

Acesso em: 24 jul. 2016.  

 

MASCARO, Luciana Pelaes. Difusão	da	arquitetura	neocolonial	no	 interior	paulista,	1920-

1950. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-

06082008-102451/pt-br.php> Acesso em: 15 out. 2013. 

 

MEHTA, Povindar Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M. Concreto:	 estrutura,	 propriedades	 e	

materiais. São Paulo: PINI, 1994. 573 p. 

 

MELO, Carina Mendes dos Santos; RIBEIRO, Rosina Trevisan M. Técnicas construtivas do período 

eclético no Rio de Janeiro. Revista	Brasileira	de	Arqueometria,	Restauração	e	Conservação.  

Vol.1, No.3, p. 80  -  85 

 

MICHAELIS	Dicionário	Brasileiro	da	Língua	Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos 

Ltda., 2017. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/> Acesso em: 31 

mar. 2017. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). O	desafio	da	pesquisa	social. In: MINAYO, Maria Cecília 

de Souza (org.); GOMES, Suely Ferreira Deslandes Romeu. Pesquisa social: Teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.  p. 9-30. 

 

MODERNIZANDO a nossa velha capital. Diário	de	Notícias, Salvador, 31 mar. 1935.  

 

MUNICÍPIO DA CIDADE DO SALVADOR. Lei	 nº	 1.146, de 19 de junho de 1926: regula as 

construções, reconstruções, acressimos e modificações de predios. Salvador: Imprensa Oficial do 

Estado, 1927. 135 p. 

 



320 

MUÑOZ, Rosana. Acidentes	e	desastres	em	um	trecho	da	falha	de	Salvador:	um	estudo	na	

busca	da	preservação	dos	edifícios	de	interesse	cultural. 845 p. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.   

 

NA COLLINA sagrada. A	Tarde, Salvador, 19 jan. 1924. 

 

NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. In: Alberto Xavier (org.). Arquitetura	 moderna	

brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 1987. p. 228-236. 

 

O ALVIÃO do progresso põe abaixo a cidade colonial. A	Tarde, Salvador, p.7, 08 fev. 1939. 

 

O CAPITÃO JURACY MAGALHÃES faz do seu Relatorio ao Chefe da Nação a sua Mensagem á 

Assembleia Constituinte do Estado. Diário	de	Notícias, Salvador, 25 abr. 1935. 

 

O FIM dos lampeoes. A	Tarde, Salvador, p.2, 17 fev. 1939. 

 

O INÍCIO das obras do Edifício da “A Tarde”. A	Tarde, Salvador, p. 1, 29 jul. 1928. 

 

O MARTELLO do progresso e da civilização... Diário	de	Notícias, Salvador, 31 mai. 1933. 

 

OBRAS em varios bairros de Salvador. A	Tarde, Salvador, p. 2, 12 jan. 1939. 

 

ODEBRECHT. Emílio Odebrecht, o Pioneiro. Informa	Online – Novembro 2004.  Disponível em: 

<http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00201-00300/252/> Acesso em: 02 set. 2016.  

 

OLIVEIRA, Mário Mendonça de; SANTIAGO, Cybèle Celestino. Relatório	técnico	de	diganóstico	

dos	materiais	do	antigo	edifício	do	Jornal	A	Tarde. 14 dez 2009. 39 p. 

 

OLIVEIRA, Mário Mendonça de; SANTIAGO, Cybèle Celestino. Sobre o edifício A Tarde. In: 9º 

SEMINÁRIO DOCOMOMO Brasil, 2011, Salvador. Anais... Salvador: DOCOMOMO Brasil, 2011.  

 

PAOLI, Paula Silveira de. A máquina de armazenar e o ingresso da Bahia na modernidade. In: 

SEMINÁRIO DOCOMOMO N-NE, 2., 2008, Salvador. Anais... Salvador: DOCOMOMO Brasil, 2008.  

 

______. Um outro conceito de novo: o bairro do Comércio na modernização do Porto de Salvador 

(1912-1933). Arquisur	Revista. 2014. Ano 4. nº5. p. 64-79.  



321 

 

PARA MELHOR apresentação nocturna…a cidade recebe nova illuminação, por systema seriado. 

Diário	de	Notícias, Salvador, 28 mar. 1936. 

 

PATETTA, Luciano. Considerações sobre o Ecletismo na Europa. In: FABRIS, Annateresa (org.). 

Ecletismo	na	Arquitetura	brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 8-27.  

PAVIMENTAÇÃO retardada e deficiente, A	Tarde, Salvador, p. 2, 27 dez. 1935. 

 

PEDONE, Jaqueline Viel Caberlon. O	 espírito	 eclético	 na	 arquitetura. Porto Alegre: 

ARQTEXTO/PROPAR - UFRGS. N. 6. p. 126-137. 

 

PELA PAVIMENTAÇÃO da cidade. Diário	de	Notícias, Salvador,	24 set. 1935. 

 

PESSÔA, José (org.); BICALHO, Maria Fernanda. As	capitais	da	administração	colonial:	Rio	de	

Janeiro. In: PESSÔA, José; PICCINATO, Giorgio (orgs.). Atlas de centros históricos do Brasil. Rio de 

Janeiro: Casa da Palavra, 2007. p. 36-45. 

 

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Ricardo Severo e o Estilo Tradicional Brasileiro. Revista	d'Art, 

São Paulo, v. 1, n. 3, p. 22-28, 1998. Disponível em: 

<http://www.centrocultural.sp.gov.br/revista_dart/pdfs/revista%20dart%203.pdf>. Acesso 

em: 3 mar. 2017. 

 

______. Uma Cidade Pitoresca: São Paulo Nos Anos 30 e 40. In: V SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA ARTE 

E DO URBANISMO, 1998, Campinas. Anais	 eletrônicos... Campinas: 1998. Disponível em: 

<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/587/563> Acesso 

em: 3 mar. 2017 

 

______. Arquitetura residencial verticalizada em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. Anais	do	

Museu	 Paulista,  São Paulo,  v. 16, n. 1, p. 109-149, Junho de 2008 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

47142008000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27  ago.  2015.   

 

PORTO FILHO, Ubaldo Marques. História	da	Associação	Atlética	da	Bahia. Salvador: Associação 

Atlética da Bahia, 2012. 352 p. 

 



322 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Codigo	de	obras	do	Distrito	Federal: Decreto nº 6.000 de 

01 de julho de 1937. Separata da Revista Municipal de Engenharia. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/raridades> Acesso em: 3 dez. 2016 

 

PROJETO DE UMA casa residencial com quatro fachadas por Leonardo M. Caricchio. Técnica, 

Salvador, nº2, 1940. 

 

QUANTOS PREDIOS tem a capital? Diário	de	Notícias, Salvador, 22 mar. 1939 

 

QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Arquitetura e desenvolvimento. In: Alberto Xavier (org.). 

Arquitetura	moderna	brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 1987. p. 155-

172. 

 

RAVARA, Pedro Belo. A	consolidação	de	uma	prática:	do	edifício	fabril	em	betão	armado	nos	

EUA	 aos	 modelos	 europeus	 na	 modernidade. 333 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Arquitectura, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2008. Disponível em: 

<https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/1441>. Acesso em 22 jun. 2016.  

 

RECOMEÇARAM hoje as obras da Jequitaia. Diário	de	Notícias, Salvador, 30 nov. 1933. 

 

REGULAMENTO NACIONAL para execução e cálculo do concreto armado. Concreto, Rio de 

Janeiro, v. 3, ano III, n. 18, p. 107, 1939. 

 

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro	da	arquitetura	no	Brasil. São Paulo, SP: Perspectiva, 1970. 

214 p. 

 

______. Racionalismo	e	Proto-Modernismo	na	obra	de	Victor	Dubugras. São Paulo: FBSP, 1997. 

216 p.  

 

______. Victor	Dubugras:	Precursor	da	Arquitetura	Moderna	na	América	 Latina. SãoPaulo: 

EDUSP: Quota Empreendimentos Imobiliários, 2005. 144p.  

 

REVISTA FISCAL DA BAHIA. Quatro	 Séculos	de	História	da	Bahia. Edição comemorativa do 

quarto centenário de Salvador. Salvador: Tipografia Beneditina Ltda., 1949. 328p.  

 



323 

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, José Augusto de Souza. Pesquisa	 social:	métodos	 e	

técnicas. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1989. 286 

 

ROCHA, Daniella Medeiros Moreira. A	pioneira	arquitetura	dos	hotéis	Art	Déco	de	Goiânia	–	

décadas	 de	 1930	 e	 1950. 260 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Artes Visuais, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. Disponível em: 

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3279> Acesso em: 23 nov. 2015. 

 

RODRIGUES, Andréa da Rocha. A	infância	esquecida	-	Salvador	1900	–	1940. 232 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998. Disponível 

em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp000274.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2016. 

 

RUAS em “zig-zag” e “favellas urbanas”. A	Tarde, Salvador, p. 1, 21 dez. 1935. 

 

SAES, Alexandre Macchione. Modernização e concentração do transporte urbano em Salvador 

(1849-1930). Revista	Brasileira	de	História. São Paulo, v. 27, nº 54, p. 219-238, 2007.  

 

SAIA, Luis. Notas	 sobre	a	evolução	da	morada	paulista: notas relacionadas com a tectônica 

demográfica de São Paulo. São Paulo: Acrópole, 60 p., 1957.  

 

SAMPAIO, Consuelo Novais. 70	anos	de	Lutas	e	Conquistas:	Liga	Bahiana	Contra	o	Câncer. 

Salvador: LBCC, 2006. 190p. 

 

SANTA CECÍLIA, Bruno Luiz Coutinho. Tectônica Moderna e Construção Nacional. MDC	–	Mínimo	

Denominador	 Comum, Belo Horizonte, v. 1, p. 6-9, 2005. Disponível em: 

<https://mdc.arq.br/2006/01/31/tectonica-moderna-e-construcao-nacional/> Acesso em 31 

mar. 2017. 

 

SANTOS, Milton. O	centro	da	cidade	do	Salvador: estudo de geografia urbana. Salvador: Livraria 

Progresso, 1959. 196 p. 

 

______. A	urbanização	brasileira. 5ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008a. 

176 p. 

 

SANTOS, Paulo F. Quatro	 séculos	 de	 arquitetura. Rio de Janeiro: Instituto de Arquitetos do 

Brasil, 1981. 124 p. (Coleção IAB) 



324 

 

SANTOS, Roberto Eustaáquio dos. A	armação	do	concreto	no	Brasil:	história	da	difusão	do	

sistema	 construtivo	 concreto	 armado	 e	 da	 construção	 de	 sua	 hegemonia.  327 f.	 Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2008b. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/FAEC-

84KQ4X >. Acesso em: 15 mar. 2013.  

 

SCHMID, Maria Regina Leoni. Um pouco da história do uso do aço no concreto protendido no Brasil 

e no mundo. Concreto	&	Construções, São Paulo, ano XXXVI, n. 50, p. 50-55, abr. mai. jun. 1939. 

Disponível em: 

<http://ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/pdf/Revista_Concreto_50.

pdf > Acesso em: 22 jan. 2017. 

 

SEGAWA, Hugo (org.). Arquiteturas	no	Brasil	1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1997. 224 p. 

 

SEGURADO, João Emilio dos Santos. Cimento	armado. 3ª ed. Biblioteca de Instrução Profissional. 

Lisboa: Livraria Bertrand, s/d. 671 p. 

 

SEMPRE o problema do transporte. Diário	de	Notícias, Salvador, 29 set. 1936. 

 

SIQUEIRA, Elcio. Companhia	Brasileira	de	Cimento	Portland	Perus:	contribuição	para	uma	

história	da	indústria	pioneira	do	ramo	no	Brasil	(1926-1987). 230 f. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2001. Disponível 

em: <http://repositorio.unesp.br/handle/11449/93459>. Acesso em: 15 out. 2013. 

 

SILVA, Elcio Gomes da. Os	palácios	originais	de	Brasília. 2 v. 596 f.  Tese (doutorado) - Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/11159> Acesso em: 20 nov. 2016. 

 

SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura eclética em Pernambuco. In: FABRIS, Annateresa (org.). 

Ecletismo	na	Arquitetura	brasileira. São Paulo: Nobel; Edusp: 1987. p. 176-207. 

 

SILVEIRA, Jussara M. V. Postos de puericultura: um dos carros chefes das ações do DNCR na 

assistência, no cuidado e na educação da criança pequena no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2011, Vitória. Anais	eletrônicos... Vitória: UFES, 2011. Disponível 



325 

em <http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/conteudo/file/449.pdf> 

Acesso em: 25 jan. 2016 

 

SAMPAIO, Teodoro. Demonstrativo	 sobre	 a	 reconstrução	 do	 edifício	 da	 Faculdade	 de	

Medicina	da	Bahia. Salvador. 1907. Manuscrito. IHGBa, Acervo Teodoro Sampaio, caixa 3, doc7. 

 

TELLES, Augusto da Silva. Neocolonial: La polémica de José Mariano. In: AMARAL, Aracy (coord.). 

Arquitectura	neocolonial: América	latina,	Caribe,	Estados	Unidos. São Paulo: Memorial, 1994. 

p. 237-259.  

 

TOLEDO, Benedito Lima de. O Caminho do Mar. Revista	do	Instituto	de	Estudos	Brasileiros, São 

Paulo, n. 1, p. 37-51, 1966. Disponível em: 

http://www.ieb.usp.br/publicacoes/doc/toledobeneditolimade_ocaminhodomar_1349108542.

pdf  Acesso em: 09 jul. 2016 

 

TRINCHÃO, Gláucia. Os ascensores de Salvador – os planos inclinados e o Elevador Lacerda. In: 

NASCIMENTO, Jaime; GAMA, Hugo (orgs.). A	 urbanização	 de	 Salvador	 em	 três	 tempos	 –	

Colônia,	Império	e	República. Salvador: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 2011. p.177-

208. 

 

UM COMEÇO de anno auspicioso. Diário	de	Notícias, Salvador, 28 dez. 1937.  

 

UM INTELECTUAL que é contra a derrubada da Sé. Diário	de	Notícias, Salvador, 19 jul. 1933. 

 

UM NOVO material de construcção. A	Casa, Rio de Janeiro, ano VI, n. 47, mar. 1928. p.32 

 

UM PROGRAMMA que condiz com a nossa cultura e progresso. Diário	de	Notícias, Salvador, 26 

out. 1935. 

 

VARGAS, Milton. A tecnologia na Engenharia Civil. In: VARGAS, Milton (org.). História	da	técnica	

e	da	tecnologia	no	Brasil. São Paulo: UNESP: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Sousa, 1994. p. 225-246. 

 

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. O	Concreto	no	Brasil:	recordes,	realizações,	história. v. 1. 

2ª ed. São Paulo: PINI, 1992. 

 



326 

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. A maturidade do concreto armado no campo da engenharia 

brasileira nas décadas de 1930 e 1940. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. 

Anais. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12. 

 

VIANA, Alice de Oliveira. A	 persistência	 dos	 rastros:	 manifestações	 do	 Art	 Déco	 na	

arquitetura	de	Florianópolis. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do CEART/UDESC. 

UDESC: 2008. 

 

WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da arquitetura moderna. In: Alberto Xavier (org.). Arquitetura	

moderna	brasileira:	depoimento	de	uma	geração. São Paulo: PINI, 1987. p. 23-26. 

 

 

PROJETOS	ARQUITETÔNICOS	CITADOS	(ARQUIVOS	PÚBLICOS)	

 

Arquivo Público do Estado da Bahia 

Período Republicano 

Fundo: Secretaria de Saúde (1925-1940) 

 

Ano	 Caixa	 Maço	 Nº	do	doc.	 Endereço	 Engenheiro	 Construtor		 Solicitação	

1926 4094 134 197 

Pç. da 

Inglaterra esq. 

com R. Miguel 

Calmon 

Carlos Souza 

 

- 

 

Construção do 

Banco 

Econômico da 

Bahia 

1935 4133 202 26985 - 

Diretoria de 

Obras 

Públicas e 

Urbanismo 

(Bahia) 

Christiani & 

Nielsen 

Construção da 

Pupileira Juracy 

Magalhães 

1936 4136 211 2893 

Pç. Duque de 

Caxias esq. com 

R.da Vitória 

Carlos Costa 

Pinto 

 

-  

Construção da 

Escola de 

Puericultura 

Raymundo 

Magalhães 
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Arquivo Histórico Municipal de Salvador 

Fundo Intendência Municipal 

 

Distrito da Conceição da Praia 
Ano	 Caixa	 Endereço	 Engenheiro	 Construtor		 Solicitação	

1912 2 
Rua Conselheiro 
Saraiva, 19-27 

Alberto Walhk 
Filho 

 
- 
 

Reconstrução de prédios 

1922 3 Rua Portugal, 5 - 
E. Kemnitz e 

Cia. 

Construção de prédio (Cia. 
Brasileira de Linhas para 

Coser) 

1925 3 
Terreno das 

Docas, 

Quarteirão D 

- 
Cia. 

Construtora 

Nacional 

Construção de prédio (Cia. 
Valença Industrial) 

1925 3 

Terreno das 

Docas, 
Quarteirão H 

- 

Cia. 

Construtora 
Nacional 

Construção de prédio 

(Westphalen Bach & Cia.) 

1925 3 
Rua Manoel 

Vitorino 
Carlos Souza - Construção de um prédio 

1926 3 
Rua Miguel 

Calmon 
- 

E. Kemnitz e 

Cia. 

Construção de prédio (Cia. 

Aliança da Bahia) 

1928 4 
Av. Estados 

Unidos 
- 

E. Kemnitz e 
Cia. 

Construção de um edifício 
(sede Tude Irmão e Cia.) 

1929 4 

Av. Estados 
Unidos esquina 

com Rua da 
Argentina 

- 
E. Kemnitz e 

Cia. 

Construção de um edifício 

(Cia. Fabril dos Fiaes) 

1930 5 
Rua Conselheiro 

Saraiva, 31 
João Pimenta 
Bastos Filho 

- 
Reconstrução de prédio 

(Beltrão Faria e Cia.) 

1930 5 Praça Cayru, 11 
Osvaldo 

Magalhães 
- Reforma 

1932 5 
Rua Praia do 

Peixe (Preguiça) 
Osvaldo Martins - 

Remodelação do Prédio do 

Trapiche Adelaide 

1933 5 

Av. da França, R. 

Estados Unidos, 
da Espanha, da 

Noruega 

Kaj hansen 
Christiani & 

Nielsen 
Construção do Instituto do 

Cacau 

 

 

Distrito de Mares	
Ano	 Caixa	 Endereço	 Engenheiro	 Construtor		 Solicitação	

1917 1911-1929 
Rua Fernandes 

da Cunha 
Arthur Santos 

 
- 
 

Construção de uma casa 

1938 1930-1940 
Rua Barão de 
Cotegipe, 58 

M Marques de 
Souza 

- 
Modificação de fachada e 
construção de marquise 
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Distrito do Pilar	
Ano	 Caixa	 Endereço	 Engenheiro	 Construtor		 Solicitação	

1932 1930-1940 
Rua Arsenal de 

Guerra, 63 
Silvano Maiffre 

 

- 
 

Corte de Prédio e reforma 

na fachada por causa da 
abertura da Av. Jequitaia 

1933 1930-1940 
Av. Jequitaia, 47, 

49 e 51 
Oscar Caetano 

Osvaldo 
Martins 

Construção do prédio da 
Papelaria Vera Cruz 

 

 

Distrito da Sé 
Ano	 Caixa	 Endereço	 Engenheiro	 Construtor		 Solicitação	

1916 4 
Rua Maciel de 

Cima, 4 

Archimedes 

Marques 

 
- 

 

Reforma de fachada e 
construção de cozinha e 

banheiro 

1918 4 
Rua das 

Verônicas, 26 
Arthur Santos - Modificação da fachada 

1919 4 
Rua das 

Campellas, 13 
Custódio 
Bandeira 

- Modificação da fachada 

1926 5 

Ruas do Lyceu, 
Oração, 

Saldanha e 
Campellas 

Frederico 
Laranja, Saraiva 

Allioni, Honorino 
Lemos 

- 
Novas instalações do Liceu 

de Artes e Ofícios 

1928 6 
Rua Rui 
Barbosa 

- 
E. Kemnitz e 

Cia. 
Construção de um cinema 

no Ed. A Tarde 

1930 7 
Rua Portas do 

Carmo, 27 

Mário Prisco 

Paraíso 
- 

Substituição de vigamento 

em madeira por concreto 

1933 7 
Ladeira da 

Praça, 1 
Aristóteles Góes 

Cia. 

Construtora 
Nacional 

Construção de um edifício 

1934 8 
Rua Jerônimo 

Tomé, 3 
- 

Emílio 

Odebrecht e 
Cia. 

Reconstrução de um 
cinema (Cine Excelsior) 

1940 11 
Rua Padre 

Vieira, 11-12 
Aristóteles Góes 

Cia. 
Construtora 

Nacional 
Isenção de impostos 

 


